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Uradne objave
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Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Popravek

Št. 26811-6/2002 Ob-68731
V objavi predhodnega razpisa za projekti-

ranje, dobavo, montažo in predajo v obrato-
vanje signalno varnostnih in telekomunikacij-
skih naprav na progi Ormož–Murska Sobota
– LOT-2, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67548, se
5. točka popravi in se pravilno glasi:

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: junij 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Popravek
Ob-68733

V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
prehrambenih artiklov, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002,
Ob-68024, se 9. točka pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih VIZ OŠ
Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.

VIZ OŠ Rogatec

Št. RTV 012/2002 Ob-68633
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: filmski

snemalni in laboratorijski trakovi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1 leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Služba za komercialne zadeve in javna
naročila, Brigita Majdič, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 6.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (številko razpisa) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 3. 6.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 11. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini SIT
1,000.000 veljavna do 24. 8. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 8. 2002, junij
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena - 70 %;
– plačilni pogoji - 10 %,
– dobavni rok - 20 %.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 5. 2002.
JZ RTV Slovenija

Št. 658/02 Ob-68634
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Jugovo 33, 9231

Beltinci, faks 02/542-20-98, tel.
02/542-20-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga: drobni
prehrambeni izdelki.

Podrobnejše opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
na vse ali posamezne sklope.

4. Kraj dobave: Beltinci, Gančani, Do-
kležovje, Ižakovci, Lipovci, Melinci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: 1. 6. 2002
za 1 leto, z možnostjo podaljšanja za 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Beltinci, Jugo-
vo 33, 9231 Beltinci, Koren Bernarda - taj-
ništvo (razpisna dokumentacija je na vpo-
gled v tajništvu Vrtca Beltinci.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun:
št. 51900-603-32356.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 5. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231
Beltinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2002 v prostorih Vrtca Beltin-
ci; Jugovo 33, Beltinci ob 12.30.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpol-
njevanje pogojev v skladu z 42. členom Za-
kona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2002, predvide-
ni datum odločitve 28. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 4. 2002.
Vrtec Beltinci

Št. 1/3/2002 Ob-68639
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski material in razkužila.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: medicinski material,
1. podskupina: brizge in igle,
2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,

sonde,
3. podskupina: maske,
4. podskupina: osebna zaščitna sred-

stva,
5. podskupina: opornice, ostali po-

trošni material,
6. podskupina: material za sterilizacijo;

2. sklop: razkužila.
4. Kraj dobave: Naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, nabavna služba (soba št.
22), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kon-
taktna oseba za dodatne informacije je Na-
taša Babnik, univ. dipl. ekon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 02 13-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 6. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 10. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe brez DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dnevni plačilni rok.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 8. 2002, do
11. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 25 z dne
22. 3. 2002; Ob-66059.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 64000/00018/2002 Ob-68674
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,

2311 Hoče.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za OŠ Dušana Flisa
Hoče.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati samo za celoto.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Dušana
Flisa Hoče, Šolska ul. 10, 2311 Hoče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: ju-
nij 2002, zaključek: avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ho-
če-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče,
tel. 02/616-53-24 (Suzana Kranjc).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti

razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na TRR Obči-
ne Hoče-Slivnica, št. 0100-0100009411,
s sklicem na št. 64000-00018-2002, v vi-
šini 5.000 SIT, z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis – oprema OŠ Duša-
na Flisa”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: sreda, 5. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hoče-Slivnica, Pohor-
ska c. 15, 2311 Hoče, v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 6. 6. 2002 ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15,
2311 Hoče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od razpisne vrednosti javnega naročila.
Trajanje garancije je do izteka veljavnosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v rapisnih pogojih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložitev podpisanega pravnega akta o sku-
pnem nastopu z navedbo pooblaščenega
ponudnika.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 5. 2002.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 1 Ob-68710
1. Naročnik: I. Osnovna šola Rogaška

Slatina.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 24,

3250 Rogaška Slatina, tel. 03/581-36-82,
faks 03/581-36-82.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle
ali samo posamezno skupino artiklov, in
sicer:

– kruh in pekovski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina,
– mleko in mlečni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– zmrznjene ribe,
– jajca,
– mlevski izdelki in testenine,
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– sirupi in sadni sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: I. Osnovna šola Roga-

ška Slatina, Kidričeva 24, 3250 Rogaška
Slatina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo I.
Osnovne šole Rogaška Slatina, Kidričeva
24, 3250 Rogaška Slatina.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 50730-603-35-064 - za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: I. Osnovna šola Rogaška Slati-
na, Kidričeva 24, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 8. uri na I. Osnovni
šoli Rogaška Slatina, Kidričeva 24, 3250
Rogaška Slatina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45-dnevni rok plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 9. 2002,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 26. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni
10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in refe-
rence 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

I. Osnovna šola Rogaška Slatina

Št. 9/1295/2002 Ob-68721
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-01,
tel. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

4. Kraj dobave: Elektro - Slovenija, Haj-
drihova 2, Ljubljana, Elektroprenos Ljublja-
na, Beričevo 70, Elektroprenos Primorska
(enota Divača), Kraška cesta 1, Elektropre-
nos Primorska (enota) Nova Gorica, Erjav-
čeva 20, Elektroprenos Maribor, Pekrska
cesta 20, Elektroprenos Podlog Zalog 26.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: ta-
koj po podpisu pogodbe, trajanje dobave
najmanj 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu splošne-
ga sektorja, tretje nadstropje, kontaktna
oseba je Milena Petrič, dodatne informacije
pri Romani Plahutnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na dejavnost 1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Kata-
rina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 17. 6. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo
po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora poleg splošnih
pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in
navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo
ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti
naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelo-
vanje: izjava ponudnika, da bo v primeru nje-
gove izbire pravočasno, dostavljal pisarniški
material po celotni Sloveniji (po navedenih
enotah Elektroprenosa) brez dodatnih stro-
škov (dostava v času do 3 dni od naročila).

Izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da bo
pisarniški material dostavil enkratno v celot-
no naročeni količini in kvaliteti; izjavo ponu-
dnika, da bodo pogodbeno dogovorjene ce-
ne skladne s ponudbenim predračunom in
fiksne ves čas trajanja pogobe (12 mesecev
z možnostjo podaljšanja); izjavo, da bo ponu-
dnik predložil vzorce pisarniškega materiala,
če jih bo naročnik zahteval.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od datuma predvidenega za
dostavo ponudb, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena – 85% delež, popust na
cenik (za artikle, ki niso zajeti v ponudbe-
nem predračunu) – 15% delež.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 1/2002 Ob-68748
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republi-

ke Slovenije - Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tavčarjeva 9, tel. 01/43-41-150, faks
01/43-41-171.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– poz. 1: osebni računalnik PC - 01 –

300 kosov,
– poz. 2: zaslon 17“ ZA - 02 –

150 kosov,
– poz. 3: laserski tiskalnik LT - 03 –

100 kosov,
– poz. 4: prenosni računalnik PR - 04

– 10 kosov,
– poz. 5: prenosni tiskalnik PT - 05 –

5 kosov,
– poz. 6: zaslon LCD 18“ ZA - 06 –

6 kosov,
– poz. 7: zaslon LCD 19“ ZA - 07 –

6 kosov,
– poz. 8: strežniški sistem ST - 08 –

1 kos,
– poz. 9: strežniški sistem ST - 09 –

8 kosov,
– poz. 10: aktivna mrežna oprema

AO - 10 – 1 komplet,
– poz. 11: programska oprema (No-

vell Upgrade, NetWare 6 25-User Licen-
se) PO - 11 – 34 kosov,

poz. 12: programska oprema (Brig-
htStor ARCserve 7 for Netware EE Up-
grade from ARCserve 6.x EE) PO - 12 –
5 kosov,

– poz. 13: programska oprema (Brig-
htStor ARCserve 7 for Netware EE Up-
grade from ARCserve 6.x WG) PO - 13 –
8 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Pozicije 1, 2 in 3 po
sodiščih RS; ostale pozicije na sedežu na-
ročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrhovno sodi-
šče RS, Center za informatiko, Nikola Jan-
jić (Nikola.Janjic@sodisce.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2002
do 17. 5. 2002 med 9. in 14. uro na sede-
žu naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 12. uri, v Ljubljani na
Vrhovnem sodišču RS, Tavčarjeva 9, v Cen-
tru za informatiko.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo 1,000.000 SIT. Bančna ga-
rancija za resnost ponudbe mora veljati 90
dni od roka za oddajo ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu računa in njegove potrditve s
strani odgovorne osebe naročnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so razvidni iz na-
vodil ponudnikom, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
10. 7. 2002, odločitev o izbiri do 3. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna iz navodil ponudnikom, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 29. 3. 2002, Ob-66596.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-68724
Zaradi dopolnitve razpisne dokumenta-

cije v odprtem roku oddaje gradnje pod št.
403-06/02-01 – javnega naročila novo-
gradnja telovadnice z aneksom in prenova
stare telovadnice pri Osnovni šoli Ig, objava
v Ur. l. RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002,
Ob-66625 in v Ur. l. RS, št. 37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68236 razpisnih pogojev za po-
dizvajalce II poglavje, točka 4.E, e/1, na-
ročnik podaljšuje v skladu s 5. odstavkom
25. člena ZJN-1, rok za predložitev ponudb.

Novi rok za predložitev ponudb je sre-
da, 15. 5. 2002 do 12. ure, na vložišče
Občine Ig, Ig 50, 1292 Ig.

Javno odpiranje prispelih ponudb se bo
vršilo v sejni dvorani Občine Ig, Ig 50, 1292
Ig, dne 15. 5. 2002 ob 15. uri.

Prav tako se podaljšuje predvideni da-
tum odločitve in sicer na predvideni datum
22. 5. 2002.

Občina Ig

Št. 4143-9/2002 Ob-68407
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

Koper, tel. 05/66-46-267, telefaks
05/66-46-292.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokon-
čanje prenove objekta Verdijeva 2 v
Kopru.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Koper - Mestno jedro.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del junij
2002, zaključek del oktober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper (pritličje desno), dodatne in-
formacije na tel. 05/66-46-290.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: transakcijski račun
01000-0100005725, sklic na številko
00 4143-9-2002, znesek 5.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 5. 6. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, samostojna inve-
sticjska služba Koper, ali osebno v spre-
jemno pisarno Mestne občine Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10 (pritli-
čje levo).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: BON 1 in BON 2 (ali
BON 3) ne starejši od 30 dni, namesto BON
2 potrdilo posl. banke, kolikor ima ponu-

dnik odprt transakcijski račun; bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za leto 2000 in 2001
(morata biti pozitivni).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev po 41. členu Zakona o
javnih naročilih je merilo za izbor najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 5. 2002.

Mestna občina Koper

Št. 640/1-02 Ob-68646
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje.
2. Naslov naročnika: Jurčičeva 6,

3000 Celje, tel. 03/54-35-214, faks
03/54-84-530, e-mail: celje@ssz-slo.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija starega dela Doma upokojencev Ce-
lje (7. in 8. nadstropje).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Jurčičeva 6.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek adap-
tacije: 10. 7. 2002, dokončanje: 30. 10.
2002. Orientacijska vrednost naročila:
38 mio SIT.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom upoko-
jencev Celje; Jurčičeva 6, Celje, direktori-
ca Bojana Mazil Šolinc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro, od te objave ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije do 31. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT z upoštevanim
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DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 50700-603-30762, davčna številka
76851184 (na položnico morajo ponudniki
napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko, zaradi izstavitve računa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Celje, Jurči-
čeva 6, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2002 ob 8.30 v sejni sobi Do-
ma upokojencev, Jurčičeva 6, Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

– za resnost ponudbe je ponudnik dol-
žan priložiti bančno garancijo v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa z rokom ve-
ljavnosti do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe,

– za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrani po-
nudnik predložil ob podpisu pogodbe. Ve-
ljavnost garancije mora biti še tri mesece po
uspešni primopredaji izvršenih del,

– izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti, kate-
ro bo izbrani ponudnik predložil ob primo-
predaji izvršenih del. Veljavnost garancije
mora biti še en dan po izteku garancijskega
roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo raz-
pisana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe: 90 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, plačilni pogoji. Podrobnejša
opredelitev meril za ocenjevanje ponudb je
določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 8. do 10. ure po
predhodnem dogovoru pri direktorici Boja-
ni Mazil Šolinc tel. 03/54-35-200.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 12. 4. 2002, Ob-67325.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 4. 2002.

Dom upokojencev Celje

Št. 34404-3/02 Ob-68636
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna.direkci-
ja@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
severne vezne ceste III. etapa in dokon-

čanje II. etape v dolžini L 937 m, s ce-
stno razsvetljavo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva oddajo na-
ročila za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zaje-
ma izdelavo geodetskih posnetkov in izde-
lavo PID-ov po posameznih objektih.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 1. 8. 2002, rok dokončanja
100 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Brane
Gabrijan, gr. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 5. 2002
do 14. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na tran-
sakcijski račun Mestne občine Celje, Komu-
nalna direkcija, št. 010000100002815,
sklic 2875108-7141009-80000902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27, tajništvo/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od opravljenega dela.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pozitivno poročilo poo-
blaščenega revizorja po: Odredbi o spre-
membi odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 64/01).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
150 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 18 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 15%,
– roki izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 4. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija

Št. 35306-2/2001 Ob-68637
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Püngrad d.o.o.
2. Naslov naročnika: Javno komunalno

podjetje Püngrad d.o.o., Bodonci 7, 9265
Bodonci, tel. 02/549-60-26, faks
02/549-60-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave Puconci.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del je predvidena v celoti

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Občina Puconci, nase-
lje Puconci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del: julij
2002, ostali roki navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Püngrad d.o.o., Bodonci 7,
9265 Bodonci, Tomi Zrinski.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na POR pri
NLB št. 02340-0089359402.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80
9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba čistilna Puconci“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 2002 ob 12. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Puconci, Puconci 80.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev za ugotovitev finan-
čne, poslovne in tehnične usposobljeno-
sti, poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih: v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference, rok izvedbe, ga-
rancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 4. 2002.

Javno komunalno podjetje
Püngrad d.o.o., Bodonci



Stran 3690 / Št. 41 / 10. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 360-23/2002 Ob-68640
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne

občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 6,

Koper, tel. 05/66-46-421, telefaks
05/66-46-420.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-
stna gradnja objekta Sp. Škofije 202 in
sprememba namembnosti v poslov-
no-stanovanjski objekt.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Spodnje Škofije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del junij
2002, zaključek del marec 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper (pritličje desno), dodatne in-
formacije na tel. 05/66-46-290.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 6. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51400-652-61972, sklic
na številko 00 360-23-2002, znesek
10.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 6. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, Urad za nepre-
mičnine, Koper, ali osebno v sprejemno pi-
sarno Mestne občine Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10 (pritli-
čje levo).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: BON 1 in BON 2 (ali
BON3) ne starejši od 30 dni, namesto BON
2 potrdilo posl. banke, kolikor ima ponu-
dnik odprt transakcijski račun; bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za leto 2000 in 2001
(morata biti pozitivni).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev po 41. členu Zakona o
javnih naročilih je merilo za izbor najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 83-84 z
dne 26. 10. 2001, št. 360-49/01.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2002.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Št. 143/1-02 Ob-68642
1. Naročnik: Komunala d.o.o., Carl Ja-

koba 4, 5280 Idrija.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba 4,

5280 Idrija; tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta za sprejem vsebine septičnih
jam.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni pred-
videna.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.

4. Kraj izvedbe: Idrija, na lokaciji CČN
Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: investicija se bo
izvajala v letih 2002 in 2003 glede na raz-
položljiva finančna sredstva. Predvideni za-
četek del za leto 2002 je 15. julij, zaključek
15. september; dokončanje v letu 2003 pa
31. marec.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
d.o.o., pri Zorku Rustja, za dodatne infor-
macije je kontaktna oseba Zorko Rustja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do dne, ki je določen za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na transakcij-
ski račun Komunale d.o.o., Idrija, št.
04752-0000207145, pri Novi KBM, Po-
dročje Nova Gorica, s pripisom “Objekt
SVSJ – Idrija”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala d.o.o., Carl Jakoba
4, 5280 Idrija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Komunale Idrija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: avali-
rana menica v višini 5% ponudbene vred-
nosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mi-
nimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
previdena odločitev o sprejemu ponudbe
20. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, kadri, garancijski rok, skladnost
ponujene opreme z vgrajeno opremo na
CČN Idrija.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatnih informacij ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 5. 2002.

Komunala d.o.o., Idrija

Št. 466-1011/2001 Ob-68681
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana, tel. 01/425-22-47, faks
01/425-60-53.

3. (a) Opis in obseg gradnje: konstrui-
ranje, izdelava, dobava, montaža, posku-
sni pogon in primopredaja tirne vzpe-
njače na Ljubljanski grad po idejnih za-
snovah iz te razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v okviru tega razpisa ni predvi-
dena delitev na sklope.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija mora v celoti upoštevati idejno
zasnovo, upoštevati mora vso ustrezno za-
konodajo. Glede na zakonodajo je potre-
bno predvideti tudi izdelavo revizije projek-
tne dokumentacije. Izvajalec je dolžan izde-
lati vse eventuelne korekcije po revizijah
posameznih faz projektne dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Krekov trg –
spodnja postaja, grajski hrib – trasa, Ljub-
ljanski grad – zgornja postaja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive. Ponu-
dnik mora podpisati izjavo o nespreminjanju
idejne rešitve. Neupoštevanje idejnih zasnov
je izločitveni kriterij.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del –
takoj po podpisu pogodbe v mesecu juliju
2002, konec del, kar pomeni pridobitev
pravnomočnega obratovalnega dovoljenja,
do marca 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6,
Ljubljana (Maja Kač).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
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mentacije 50.000 SIT. Znesek nakazati na
ŽR številka bančnega računa 50100 – 845
– 62004 MOL, Oddelek za gospodarjenje
z zemljišči, sklic na št. 466 – 1011/2001

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudb do
10. 6. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 2002 ob 10.30, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja zahtevana v razpisni doku-
mentaciji, garancija za resnost ponudbe v
višini 30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kredi-
tiranje zaželeno. Ponudnik naj ponudi mož-
nost in pogoje kreditiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 10. 9. 2002.

Predvideni datum odločitve 24. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podro-

bneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: predobjava javnega naroči-
la, kot dela celote javnega naročila, ki se bo
izvajalo v dveh fazah, je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 37 z dne 26. 4. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 35205-07-01/2002 Ob-68682
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca Bar-

leta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ob-
cinacerklje@siol.net, tel. 04/27-80-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalnega kanalizacijskega omrežja s
črpališčem za naselja Velesovo, Trata
pri Velesovem in Praprotna Polica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno oddati za
celoto.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Velesovo, Trata pri Ve-
lesovem in Praprotna Polica v Občini Cer-
klje na Gorenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so možne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 30. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
klje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23,
4207 Cerklje, Oddelek za okolje, prostor in
komunalno infrastrukturo, Zdravko Kastelic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro, v sprejemni pisarni ob-
čine.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), plačilo na TRR, št.
01000-0100006695, odprt pri Banki Slo-
venije. Plačilni promet vodi za občino Agen-
cija RS za plačilni promet, ki ima sedež v
Kranju, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, sklic.
št. 71300002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje, spre-
jemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca
Barleta 23, 4207 Cerklje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v za-
konskem roku in opredelitvami v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu od-
piranja ponudb, predviden datum odločitve
19. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 315/02 Ob-68683
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek

5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Vransko, Občina Vran-
sko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; rok dokončanja glede na finan-
čna sredstva investitorja, najkasneje do de-
cembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec – Polona Barič, univ. dipl. biol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
– RS o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno ko-
munalno podjetje Žalec d.o.o., s pripisom:
Razpis – Kanalizacija Vransko, ali ob plačilu
na blagajni podjetja v višini 15.000 SIT.

Priloženo mora biti tudi potrdilo o re-
gistraciji ter davčna številka podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50; faks 03/713-67-70.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Vransko.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,575.000
SIT, kar je 2,5% od ocenjene vrednosti.
Trajanje garancije je do 5. 7. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detaj-
lno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 5. 7. 2002 in 12. 6.
2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventuelno manjši
obseg del od razpisanega oziroma na razpo-
ložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od pod-
pisa pogodbe, pridružuje pa si tudi pravico,
da dela ne odda nobenemu ponudniku. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Št. 414-05-01/2002-1 Ob-68703
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,

8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Osojnik – Gradnik. Ocenjena
vrednost del je 45,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: Osojnik – Gradnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del:
27. 6. 2002, dokončanje del: 19. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Semič, Šte-
fanov trg 9, 8333 Semič, tel. 07/356-53-60,
kontaktna oseba: Jože Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
virmanom na transakcijski račun št.
01000-0100015910.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: petek, 7. 6. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, oseba: Renata Bukovec – taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 7. 6.
2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Semič.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo v višini 5% ponudbene vre-
dnosti in mora veljati 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Pri oddaji ponudbe mora po-
nudnik predložiti potrdilo banke o pridobitvi
bančnih garancij za izpolnitev pogodbenih
obveznosti v višini 10% ponudbene vredno-

sti in za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v skladu z razpisno dokumen-
tacijo ter blago, storitve, gradbena dela ter
oprema in materiali, ki postanejo sestavni del
investicije, morajo biti po poreklu iz držav
članic Evropske skupnosti (Avstrija, Belgija,
Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Itali-
ja, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Por-
tugalska, Španija, Švedska, Združeno kra-
ljestvo) ali iz desetih držav kandidatk (Bolga-
rija, Češka republika, Estonija, Madžarska,
Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in
Republika Slovenija) v 100% vseh stroškov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 12. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene 90%, reference 5%, fi-
nančna sposobnost ponudnika 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: prva objava.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Občina Semič

Št. 64000-05/2002 Ob-68713
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta Ana,

Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija podstrešja na Osnovni šoli Sve-
ta Ana II. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja za vsa razpisana dela skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Sveta Ana 14.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij–avgust (šol-
ske počitnice).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, Občinska uprava, Irena Golob, tel.
02/729-58-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doko-
mentacijo se lahko zahteva od dneva obja-
ve razpisa, vsak dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT (z DDV) na račun naročnika št.
01000-0100010866, sklic 71410001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 17. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom o javnih naročilih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po dnevu odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 28. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe obsega razpisanih del glede na raz-
položljiva finančna sredstva.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Občina Sveta Ana

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Popravek

Št. 414 05-6/2002 Ob-68862
V javnem razpisu za izdelavo, dobavo in

montažo opreme Osnovne šole Sveti Jurij
– šolski prostori, kuhinja in telovadnica,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z
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dne 15. 3. 2002, Ob-65511, se 4., 7.,
8.c, 9.a, 10.,15.b, in 16. točka pravilno
glasijo:

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop – oprema šolskih prostorov,
2. sklop – oprema za kuhinjo s shram-

bami in pomivalnico,
3. sklop – oprema telovadnice,
sprejemljivost ponudbe: za vse sku-

paj oziroma po sklopih ločeno.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: 31. maj
2002, dokončanje: 30. julij 2002.

8. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo vsi zainteresirani ponudni-
ki, brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do srede, 22. 5. 2002
do 12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 22. 5. 2002 ob 13. uri, na sede-
žu občinske uprave, Sv. Jurij 15A, 9262
Rogašovci.

15. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: navodilo za opremo šolskih prosto-
rov in telovadnic.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati naj-
manj 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvidena odločitev o sprejemu po-
nudb – do 30. maja 2002.

Datum odposlanja zahteve za objavo po-
pravka: 8. 5. 2002.

Občina Rogašovci

Št. 1-2002 Ob-68644
1. Naročnik: SNG Drama Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 1, Ljub-

ljana, tel. 25-21-479, faks 25-23-885.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: varovanje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo v celoti.

5. Kraj izvedbe: Ljubjana, Erjavčeva 1.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 31. 7. 2002
do 30. 7. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SNG Drama,
Erjavčeva 1, Marko Gorjanc.

Dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se lahko zahteva osebno ali pisno na
naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-603-56416 s pripisom razpisna
dokumentacija Varovanje in s priloženo fo-
tokopijo potrdila o zavezancu za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SNG Drama, Erjavčeva ul. 1,
1000 Ljubljana, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 13. uri, študijska
soba SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, izjava po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba javnega naročila je vezana na
izvajalca, ki ima licenci za varovanje po Za-
konu o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in o ob-
veznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 20%,
– strokovna usposobljenost – 20%,
– druge ugodnosti – 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 4. 2002.
SNG Drama, Ljubljana

Št. 2/02 Ob-68673
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandan-

ta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: organiziranje
in izvedba šolskih prevozov otrok in jav-
nih avtobusnih prevozov na območju Ob-
čine Medvode.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko ponudijo svoje po-
nudbe le za izvajanje storitev – šolski avto-

busni prevozi, obvezno za vse razpisane
sklope, vendar bodo imeli prednost tisti, ki
bodo podali ponudbo tudi za javne avtobu-
sne prevoze na območju Občine Medvo-
de. Občina si pridružuje pravico za oddajo
del po sklopih.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Med-
vode.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 30. 6. 2003, z možnostjo podaljšanja
pogodbe za največ 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, tel. 01/361-95-10, faks
01/361-16-86, kontaktna oseba Tatjana
Komac.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, v času trajanja javnega
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: 6. 6. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Občina Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 12, 1215 Medvode –
tajništvo občine. Zaprta kuverta mora biti
jasno označena z napisom “Prevozi – Ne
odpiraj”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 6.
2002 ob 11. uri, v prostorih Občine Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode, sejna soba št. 20, I. nadstropje. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti poo-
blastilo za zastopanje.

11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če je zahtevano: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo obveznosti plačeval v skladu z Zako-
nom o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 20. 6. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena
šolskih prevozov, priložena ponudba za jav-
ni avtobusni prevozi na območju Občine
Medvode, potrjene reference, ustrezna ka-
drovska zasedenost in vozni park.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prednost bodo imeli tisti prevozniki,
ki bodo poleg organiziranja šolskih prevo-
zov, obenem organizirali tudi interne prevo-
ze znotraj Medvod.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2002.

Občina Medvode

Ob-68672
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: video dokumenti-
ranje uresničevanja nacionalnega pro-
grama izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v letih 2002–2005.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od leta 2002 do
konca leta 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Tanja Bara-
šin, univ. dipl. nov. – DDC, Einspielerjeva
6, Ljubljana, tel. 01/30-94-285, faks
01/436-97-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.500 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 6. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vloži-
šče, soba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6.
2002 ob 9. uri, na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 720.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupno nastopanje (joint ven-
ture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 9. 12. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 26. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
3. 5. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 17123-03-308/109-01 Ob-68701
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zagotovitev pla-
čevanja z uporabo plačilnih in kreditnih
kartic.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih:

6. finančne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa zajema 2 sklopa,
in sicer:

– sklop 1: plačevanje z uporabo kartic
Eurocard/Mastercard in Maestro (BA ali
Activa);

– sklop 2: plačevanje z uporabo drugih
plačilnih in kreditnih kartic, razen kartic iz
sklopa 1).

Ponudniki se lahko prijavijo za oba sklo-
pa ali pa le za posamezen sklop. V primeru,
da se ponudniki prijavijo za sklop 1, morajo
ponuditi sklop v celoti (kartico Euro-
card/Mastercard in Maestro). V primeru, da
se ponudniki prijavijo za sklop 2, lahko po-
nudijo posamične plačilne in kreditne karti-
ce iz tega sklopa.

Podrobnejši opis storitve in zahteve na-
ročnika so razvidni iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Kraj izvedbe: lokacije upravnih enot
in izpostav upravnih enot na celotnem ob-
močju Republike Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
tevala. Upoštevana bo samo osnovna po-
nudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: storitev se bo
izvajala za nedoločen čas, s šestmesečnim
odpovednim rokom. Predvideni čas začet-
ka izvajanja storitve na vzorčni upravni enoti
je julij 2002, najkasnejši rok za pričetek
izvajanja storitve na vseh upravnih enotah je
31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30810901.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2002,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 6. 2002, ob 11. uri, na naslovu: Vi-
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soka policijsko – varnostna šola, Kotniko-
va 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti lastno bianco
menico s pooblastilom za izpolnitev in upo-
rabo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št.
7/99, 102/00, 59/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 5. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
višina provizije, ob izpolnjevanju vseh zahte-
vanih pogojev iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002, Ob-67652.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/S Ob-68714
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log

81, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve vzdrževa-
nja opreme.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

I. sklop - vzdrževanje 5 kosov OPS la-
serskih tiskalnikov,

II. sklop - vzdrževanje 3 kosov PSI laser-
skih printerjev,

III. sklop - vzdrževanje 6 kosov strojev za
zgibanje in

IV. sklop - vzdrževanje stroja za kuverti-
ranje.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, zaključek: pogodba bo sklenjena
za obdobje dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: EPPS, d.o.o.
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: EPPS, d.o.o. Cesta v Mestni
log 81, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 12. uri. Pošta Slove-
nije, d.o.o. Cesta v Mestni log 81, Ljublja-
na.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdilo o registraciji,
potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v steča-
ju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdi-
lo, da v zadnjih petih letih pred objavo naro-
čila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, Potrdilo, da ima po-
nudnik poravnane vse davke in prispevke in
druge dajatve ali poslovne obveznosti v skla-
du s predpisi RS, da ni dal zavajajočih po-
datkov iz te točke, da izkazana izguba v letu
2000 ne presega 5% skupnih prihodkov,
da ima vsaj dva vzdrževalca s potrdilom za
vzdrževanje posamezne naprave za razpisa-
ne sklope, da ima dokazilo dobavitelja opre-
me o kakovosti vzdrževalcev (poimensko)
za posamezni sklop predmeta razpisa, da
bo odzivni čas od prijave napake do začet-

ka popravila največ dve (2) uri. da bo orga-
niziral v nujnih primerih, na zahtevo naročni-
ka, delovni proces 24 ur dnevno, da izpol-
njuje minimalne tehnične zahteve iz razpi-
sne dokumentacije, da je predložil izjavo,
da sprejme pogoje iz razpisne dokumenta-
cuje,.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 31. 7. 2002. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
A) cena 50%,
B) tehnične zmogljivosti 30%,
C) kadrovske zmogljivosti 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 5. 2002.
EPPS,d.o.o.

Št. 0512/3-308/40-02 Ob-68727
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izdelava projektne dokumen-
tacije (PGD, PZR, PZI in PID) za objekt
Azilni dom, za pripravljalna dela za od-
stranitev objektov in za izvedbo predo-
bremenitvenega nasipa ter projektant-
ski nadzor.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih: 12. arhitekturne sto-
ritve, inženiring storitve, storitve urbanistič-
nega planiranja, storitve tehničnega testira-
nja in analiz.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti in ne po po-
sameznih sklopih.

Ponudniki morajo ponuditi celotno stori-
tev, ki je predmet javnega naročila in se ne
morejo prijaviti za posamezne postavke.

5. Kraj izvedbe: predmetno javno naro-
čilo se bo izvedlo na lokaciji ponudnika in
lokaciji gradnje – Ljubljana Vič.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo
ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi
tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo
upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna
ponudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe naročila oziroma za-
četka izdelave PGD za objekt in za priprav-
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ljalna dela je 25. 6. 2002, predvideni za-
ključek izdelave PGD za objekt in za pri-
pravljalna dela je 25. 8. 2002, vendar ne
več kot 60 dni od začetka izvedbe. Predvi-
deni zaključek PZR in PZI za pripravljalna
dela je 5. 9. 2002, predvideni zaključek
PZR in PZI za objekt je 20. 2. 2003, predvi-
deni zaključek PID za objekt in projektant-
skega nadzora je 1. 9. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30804002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 6. 2002,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6.
2002, ob 10. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garan-
cijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: oprav-
ljene storitve se bodo obračunavale na pod-
lagi začasnih in končne situacije. Rok plači-
la ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
34/84, 29/86, 59/96, 45/99, 52/00),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini projek-
tne dokumentacije (Ur.l.RS, št. 35/98,
48/98, 64/99, 41/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v po-
nudbi morajo ponudniki podati imena in stro-
kovne kvalifikacije oseb, odgovornih za iz-
vedbo storitve.

17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 14. 6. 2002.

Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša je ponudba, ki ustreza
merilom: cena, reference strokovnega ka-
dra, ki bo izvajal predmetno naročilo, rok
izvedbe PGD za objekt in za pripravljalna
dela in finančno stanje ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 961-4/02 Ob-68635
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,

1000 Ljubljana, faks 01/425-98-23, tel.
01/200-23-50.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pisarniškega in drugega po-
trošnega blaga.

(b) Kraj dobave: po območnih službah
in uradih za delo.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko ponudbe oddajo
za en sklop ali za oba sklopa skupaj, in
sicer: skupina 1 (pisarniški material), skupi-
na 2 (drugi potrošni material).

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: zainteresirani po-
nudniki lahko ponudbeno dokumentacijo
dvignejo v vložišču Zavoda RS za zaposlo-
vanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana –
soba 2 (klet).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko razpisno dokumentacijo dvig-
nejo naslednji delovni dan po tej objavi, vsak
delovni dan med 10. in 13. uro, do 27. 5.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: ponudniki lahko ponudbe oddajo do
četrtka, 30. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudniki lahko ponudbe oddajo
v vložišču Zavoda RS za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, 1000 Ljubljana – soba 4 (klet).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: kan-
didat bo moral v II. fazi predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom o izvrševanju proračuna RS.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so razvidni iz raz-
pisne dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: po-
nudbene predračune bodo morali kandidati s
priznano sposobnostjo in usposobljenostjo
posredovati v 10 dneh po naročnikovem po-
vabilu k predložitvi ponudbenega predračuna
za vsako skupino blaga posebej.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka bo kot merilo upoštevana najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za vsako skupino blaga posebej.
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13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o naro-
čilu lahko zainteresirani ponudniki dobijo sa-
mo v pisni obliki pri gospe Poglajen, faks
01/47-69-906.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 100/02 Ob-68678
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Ingo-

liča Spodnja Polskava.
2. Naslov  naročnika:  Spodnja  Pol-

skava 240, 2331 Pragersko, tel./faks
02/803-64-87.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. čle-
na ZJN-1.

(b) Kraj dobave: OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava in podružnični šoli na
Zgornji Polskavi in Pragerskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olje in maščobni izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave je 1. 9. 2002. Sposobnost se prizna-
va za 2 leti oziroma do 31. 8. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola An-
tona Ingoliča Spodnja Polskava, Spodnja
Polskava 240, 2331 Pragersko – tajništvo,
tel. 02/803-64-87.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 24. 5. 2002, med 8. in 12. uro, po
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole 51800-603-32041, s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 31. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Antona Ingoliča Spodnja Pol-
skava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pra-
gersko.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predložitev ponudbe do 14. 6.
2002, odločitev o izbiri ponudnikov do
20. 6. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po telefonu 02/803-64-87, Sonja
Majal.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 01/02 Ob-68648
1. Naročnik: Vrtec “Martin Krpan” Cer-

knica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero

17, 1380 Cerknica, tel. 01/709-32-22, te-
lefaks 01/709-67-70.

3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambnega
blaga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm-Dobrepolje za blagovno
skupino: kruh in pekovski izdelki v vrednosti
2,157.879,82 SIT.

2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vi-
narska cesta 5, 5271 Vipava za blagovno
skupino: mleko in mlečni izdelki v vrednosti
2,849.900 SIT.

3. Mesnine dežele Kranjske d.d., Ko-
lodvorska 23, 1330 Kočevje za blagovno
skupino: meso in suhomesni izdelki v vre-
dnosti 4,610.405,70 SIT, za blagovno sku-
pino: jajca v vrednosti 252.000 SIT.

4. Dolmes d.o.o., Za Sovičem 12, 6230
Postojna za blagovno skupino: piščančje
meso in piščančji izdelki v vrednosti
2,696.980 SIT.

5. Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš za blagovno
skupino: zamrznjene ribe v vrednosti
822.000 SIT.

6. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica za blagovno skupi-

no: zamrznjeno pecivo in zamrznjena zele-
njava v vrednosti 986.100 SIT.

7. Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana za blagovno skupino: osnovna ži-
vila v vrednosti 1,013.921,30 SIT, za bla-
govno skupino: konzervirana živila v vredno-
sti 1,073.446,60 SIT, za blagovno skupi-
no: ostala živila v vrednosti 1,192.018,33
SIT, za blagovno skupino: sirupi in sokovi v
vrednosti 647.388 SIT.

8. Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana za blagovno skupino: jušne zakuhe in
testenine v vrednosti 296.912,44 SIT.

9. Droga Portorož d.d., Industrijska c.
21, 6310 Izola za blagovno skupino: čaji v
vrednosti 320.815 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 4. 2002.
Vrtec “Martin Krpan”

Cerknica

Št. 2/02 Ob-68675
1. Naročnik: Gorska reševalna služba

Slovenije pri PZS.
2. Naslov naročnika: Dvoržakova 9,

1000 Ljubljana, grs@pzs.si.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 3 terenskih vozil za postaje
GRS Bovec, Bohinj in Mojstrana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
karakteristike,servis in dobavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nissan Adria d.o.o.
Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,460.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,510.000 SIT; 17,460.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 5. 2002.
Gorska reševalna služba Slovenije

pri PZS

Št. 1 Ob-68705
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema. Kraj dobave: Tr-
žaška 25, 1000 Ljubljana.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije. Ponudniki, ki so bili izbrani, so glede
na merila iz razpisne dokumentacije dosegli
pri posameznem dodeljenem sklopu najve-
čje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo smo dodelili
naslednjim dobaviteljem računalniške opre-
me: Shift d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana (do-
deljeni sklopi: 12D,15B,17B, 19C); Her-
mes Oprema d.o.o., Kolodvorska 7, Ljub-
ljana (dodeljeni sklopi: 1B, 6A, 13C, 21B,
21C, 23A); Kotar d.o.o., Ziherlova 6, Ljub-
ljana (dodeljeni sklopi: 2A, 3A, 7B, 9A, 9B,
12B, 12E, 13B, 16C, 18B, 19A, 20B,
21A); ANNI d.o.o., Podutiška 92, Ljubljana
(dodeljeni sklopi: 1A, 4A, 8A, 10A, 13A,
16B, 20E, 21D); AT Birotehna d.o.o., Ce-
lovška 175, Ljubljana (dodeljeni sklopi: 2C,
3B, 4B, 11B, 12C, 13D, 15C, 17C, 20C,
24E, 25A); Marand Inženiring d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana (dodeljeni sklop:
16A); Eventus Computers d.o.o., Tbilisijska
57b, Ljubljana (dodeljeni sklopi: 11A, 12A,
14A, 20A, 20D); Select Technology d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana (dodeljeni sklopi: 7C,
9C, 9D, 18A, 22A); Lancom d.o.o., Trža-
ška 63, Maribor (dodeljeni sklopi: 2B, 5A,
8B, 14B, 19B); ZUPO d.o.o., Zaboršt pri
Dolu 11b, Dol pri Ljubljani (dodeljen sklop:
7A); Comware d.o.o., Savska 3, Ljubljana
(dodeljena sklopa 3C, 17 A).

7. Pogodbena vrednost: pogodbe smo
sklenili z naslednjimi ponudniki: Shift d.o.o.,
Ljubljana, v višini 621.525,84 SIT; Hermes
Oprema d.o.o., Ljubljana, v višini 4,066.260
SIT; Comware d.o.o., Ljubljana, v višini
833.284,80 SIT; Kotar d.o.o., Ljubljana, v
višini 7,591.090 SIT; Anni d.o.o., Ljubljana,
v višini 5,233.174,72 SIT; AT Birotehna
d.o.o., Ljubljana, v višini 4,010.020,87 SIT;
Marand Inženiring d.o.o., Ljubljana, v višini
777.656,80 SIT; Eventus Computers d.o.o.,
Ljubljana, v višini 5,883.200 SIT; Select
Technology d.o.o., Ljubljana, v višini
1,964.160 SIT; Lancom d.o.o., Maribor, v
višini 777.482,50 SIT; Zupo d.o.o., Dol pri
Ljubljani, v višini 924.480 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudniki so predložili ponudbe v
različnih obsegih, zato ponudbe niso med
seboj primerljive.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 201/2001 Ob-68716
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 13. 2. 2002.
4. Vr ta in količina blaga ter kraj doba-

ve: videoprojektor za prednjo in zadnjo
projekcijo v TV studiu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 55%, pla-
čilni pogoji 10%, tehnična ustreznost nad
razpisano 15%, testiranje slike 15%, refe-
rence 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perfekt Video Point
d.o.o., Čufarjeva 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,949.356 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,497.090 SIT – 9,949.356 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 5. 2002.
JZ RTV Slovenija

Ob-68718
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. Datum izbire: 2. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
a) LTŽ fazoni in cevi,
b) PE cevi,
c) armature,
d) kroglični ventili, pocinkane cevi in

fitingi,
e) vodomeri,
f) kanalizacija,
g) tesnilni, pritrdilni in drobni mate-

rial.
Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: naročnik je za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za posamezen sklop blaga
opravil na podlagi prejetih cenikov in kot edi-
no merilo za izbor upošteval najnižje cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) LTŽ fazoni in cevi: Coma Commerce
d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana,

b) PE cevi: Coma Commerce d.o.o., Slo-
venčeva 93, Ljubljana,

c) armature: Coma Commerce d.o.o.,
Slovenčeva 93, Ljubljana,

d) kroglični ventili, pocinkane cevi in
fitingi: Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7,
Naklo,

e) vodomeri: Jordan d.o.o., Draga 1,
Šmarješke Toplice, vodomeri ABB: CMC
Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana,

f) kanalizacija: Coma Commerce d.o.o.,
Slovenčeva 93, Ljubljana,

g) tesnilni, pritrdilni in drobni material:
Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo.

7. Pogodbena vrednost:
a) LTŽ fazoni in cevi: 40,000.000 SIT,
b) PE cevi: 5,000.000 SIT,
c) armature: 30,000.000 SIT,
d) kroglični ventili, pocinkane cevi in fi-

tingi: 15,000.000 SIT,
e) vodomeri: 13,000.000 SIT,
f) kanalizacija: 5,000.000 SIT,

g) tesnilni, pritrdilni in drobni material:
2,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: naročnik ni mogel ugotavljati vre-
dnosti posamezne ponudbe, ker ni mogel
navesti točnih količin posameznih vrst ma-
teriala, saj so le-te odvisne od obsega in
strukture obnove javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja oziroma pridoblje-
nih del. Pri ocenjevanju ponudb je upošte-
val cene po predloženih cenikih za material,
ki ga je naročnik v zadnjem obdobju najpo-
gosteje uporabljal pri delu in odpravi okvar
na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 11 z dne 11. 2.
2002, Ob-63652.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 407-0097/2000 Ob-68641
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; telefon: 01/244-11-76; faks
01/244-12-69.

3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno - obrt-
niških in instalacijskih del z zunanjo ure-
ditvijo za objekt Srednje zdravstvene šo-
le Piran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika in podizvajalcev v zadnjih petih
letih za tovrstna dela, finančna sposobnost,
rok izvedbe, garancijski rok za izvedena de-
la in vgrajene materiale.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.o.o. Ko-
per, Ul. 15 maja 16, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 179,811.921
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 188,118.426 SIT, 171,961.696 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 2 Ob-68647
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log

81, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve

predtiska že znanih obrazcev in novih
obrazcev za lasersko izpisovanje za ob-
dobje enega leta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50%, tehnične zmo-
gljivosti 35%, kadrovske zmogljivosti 10%,
reference ponudnika 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena,
ker je naročniku po izvršenem pregledu po-
nudb ostala samo ena pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 4. 2002.
EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.

Ob-68671
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 17123-308/71-01 Ob-68726
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: predmet javnega razpisa
je izvedba gradbenih, obrtniških in in-
štalacijskih del na objektu Jožeta Jame,
in sicer:

I. gradbena dela,
II. zaključna (obrtniška) dela,
III. elektroinštalacije,
IV. strojneinštalacije.

Kraj izvedbe: Samski dom, Jožeta Jame
8, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: na javni razpis je prispelo 9 pravo-
časnih in pravilno opremljenih ponudb, od ka-
terih sta bili izločeni dve ponudbi, ker v po-
nudbah niso bili predloženi vsi zahtevani do-
kumenti. Naročnik je pri analizi ostalih ponudb
ugotovil, da ponudbe treh ponudnikov ne
ustrezajo v celoti zahtevam predmetne razpi-
sne dokumentacije, zato so bile le-te izločene
iz nadaljnje analize. Ostale ponudbe so pravil-
ne. Naročnik je izbral ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala meri-
lom: cena, ISO certifikat, reference ponudni-
ka in kadrov, kvaliteta in združljivost, garancij-
ski rok in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMOS Investicijske grad-
nje d.d., Dunajska c. 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
371,389.320,17 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo po-
dizvajalca, in sicer 91% od skupne ponud-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 409,068.375,11 SIT z vključenim
DDV, 368,294.409,16 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53232.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53137.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izbor tiska-

nega medija za oglaševanje povezano z
vrednostnimi papirji Republike za dobo
dveh let.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merilo za dodelitev naročila je
ekonomsko najugodnejša ponudba. Kot eko-
nomsko najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki ima najnižjo ceno enega centimetra
v stolpcu za oglaševanje na gospodarskih ali
poslovnih straneh časopisa, korigirano glede
na povprečno dnevno naklado v letu 2001.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 5. 2002.
Ministrstvo za finance

Ob-68722
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba ti-

skarskih storitev za projekt “Next exit -
Na lepše”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je prejel zgolj eno
pravilno ponudbo, zato ni mogel izbrati naj-
ugodnejšega ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 5. 2002.
Slovenska turistična organizacija

Ob-68723
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

oglaševalskih storitev za projekt “Next
exit - Na lepše”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila merila uporabljena v naslednjih okvirjih:
cena: 0 - 80 točk in kakovost storitev: 0 - 20
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Studio 3S d.o.o., Sloven-
ska 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,632.514,62
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,582.585 SIT, 21,632.514,62 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 5. 2002.
Slovenska turistična organizacija

Ob-68729
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo, Agencija RS za gospodarsko promo-
cijo Slovenije in tuje investicije.
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ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Ob-68698
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem

v sodelovanju z IZS – Matično sekcijo arhi-
tektov, urbanitstov in krajinskih arhitektov.

2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem; 02/87-05-510.

3. Opis projekta: javni anonimni, eno-
stopenjski natečaj: prenova grajskega
kompleksa in arhitektonska rešitev pre-
nove Koroške osrednje knjižnice dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

4. Število udeležencev: 14.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada (1,950.000 SIT): šifra števil-

ka 14141,
2. nagrada (1,250.000 SIT): šifra števil-

ka 68392,
3. nagrada (750.000 SIT): šifra številka

23687.
Odkup (350.000 SIT): šifre številka:

10909, 717178, 11122.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: sku-

pni nagradni fond je bil 5,000.000 SIT neto.
8. Morebitne druge informacije: otvo-

ritev razstave vseh natečajnih del je bila
17. 4. 2002. Razstava je v prostorih Koro-
ške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika
odprta do 9. 5. 2002. Zaključno poročilo
žirije je objavljeno na domačih straneh IZS.

Podelitev koncesij

Št. 40510-4/02 Ob-68735
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00) in
Odloka o predmetu, pogojih in postopkih
za podeljevanje in prenehanje koncesije za
izvajanje programa predšolske vzgoje in var-
stva (Uradni vestnik Občine Domžale, št.
5/02) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

programa predšolske vzgoje in varstva
1. Koncedent: Občina Domžale, Ljub-

ljanska 69, Domžale.
2. Predmet koncesije: predmet koncesi-

je je izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v okviru programa sprejetega za jav-
ne vrtce za otroke prve starostne skupine.

3. Območje izvajanja koncesije: obmo-
čje Rodice in okolice v Občini Domžale.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandi-
dat (zasebni vrtec ali zasebnik) za opravlja-
nje dejavnosti:

– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,

– ima dovoljenje za opravljanje dejavno-
sti (dokaz o vpisu v razvid),

– ima pozitivno mnenje Strokovnega sve-
ta Republike Slovenije za splošno izobraže-
vanje,

– ustreznosti programa,
– ima na področju določenem v razpisu

zagotovljene prostore in opremo v skladu s
predpisi,

– ima zagotovljene strokovno usposob-
ljene delavce v skladu s predpisi,

– ima poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9 urni

dnevni program, glede na potrebe pretež-
nega dela,

– uporabnikov,
– bo opravljal dejavnost za ceno progra-

ma, kot jo določa Občinski svet,
– predloži bančno garancijo za resnost

ponudbe do podpisa koncesijske pogodbe.
5. Obseg koncesije: koncesija se bo po-

delila za dva oddelka prve starostne skupi-
ne s po štirinajstimi otroci.

6. Trajanje koncesije: koncesija se bo
podelila za dobo 12 let od sklenitve konce-
sijske pogodbe.

7. Ugotavljanje usposobljenosti kandida-
ta: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni
obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Domžale,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljan-
ska 69, Domžale; tajništvo, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT.

9. Datum in ura, ter kraj predložitve po-
nudbe: ponudbo je potrebno oddati najka-

Javni razpisi

Ob-68700
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev

poslovanja za vzpodbujanje razvoja na po-
dročju varstva okolja (Uradni list RS, št.
117/00, 24/01, 106/01), Ekološko raz-
vojni sklad Republike Slovenije, javni sklad
(v nadaljevanju: sklad), objavlja

javni razpis
za kreditiranje naložb za zmanjšanje

onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 26OB02A

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ugodno kreditiranje

občanov za naložbe na območju Republi-
ke Slovenije v enega izmed naslednjih na-
menov:

A – raba obnovljivih virov energije za
osnovno ogrevanje v obstoječih objektih:

– zamenjava naprav ali sistemov za ogre-
vanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, ki uporabljajo fosilna goriva (pre-
mog, druga trdna goriva, kurilna olja in plini
fosilnega izvora) ali neposredno pretvorbo
električne energije v toploto, z napravami ali
sistemi, ki uporabljajo okolju prijaznejše ali
obnovljive vire energije (npr. daljinsko ogre-
vanje, toplotne črpalke, solarni sistemi, si-
stemi za izkoriščanje geotermalne energije,
energije iz lesne ali druge biomase itd.), v
obstoječih objektih;

2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavitev

internetnega servisa - izvoznega portala.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: 1. cena (40 točk), 2. skla-
dnost rešitev z zahtevami (20 točk), 3. ter-
minski plan (20 točk), 4. reference ponu-
dnika (20 točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Arctur d.o.o., Industrijska
cesta 5, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 2,410.080 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 5,900.400 SIT, 2,410.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 36-38 z dne 18. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za gospodarsko promocijo

Slovenije in tuje investicije

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: /

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Ravne na Koroškem

sneje do 28. 6. 2002 do 10. ure v vložišču
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale
v zaprti kuverti.

Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne od-
piraj – Ponudba za koncesijo za izvajanje pro-
grama predšolske vzgoje in varstva ter z ozna-
ko naslova ponudnika na hrbtni strani kuverte.

10. Merila za izbiro (za ocenitev po-
nudbe):

– ocena objekta, prostora in opreme:
30 točk,

– nadstandardni program: 20 točk,
– številko oddelkov v območju: 15 točk,
– predlagana lastna cena programa iz-

delana po veljavni metodologiji: 10 točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka: 10 točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe: 10

točk,
– pisne pozitivne reference: 5 točk.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

odpiranje ponudbo bo v petek 28. 6. 2002
ob 12. uri v konferenčni sobi Občine Dom-
žale, Ljubljanska 69, Domžale, I. nadst.

12. Rok v katerem bodo kandidati obve-
ščeni o izbiri: najkasneje 90 dni od datuma
odpiranja ponudb.

13. Navedba organa ki bo opravil izbor:
občinska uprava na predlog tričlanske stro-
kovne komisije.

14. Navedba organa, ki je pooblaščen
za sklenitev koncesijske pogodbe: županja
Občine Domžale.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 5. 2002.

16. Morebitne druge informacije: pisna
vprašanja pošljite na naslov naročnika, faks
01/72-16-146.

Občina Domžale
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B – raba obnovljivih virov energije za
ogrevanje v novih objektih ali dopolnilno
ogrevanje v obstoječih objektih:

– namestitev naprav ali sistemov za ogre-
vanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, ki izkoriščajo obnovljive vire ener-
gije in/ali zmanjšujejo emisije v ozračje (to-
plotne črpalke, aktivni in pasivni solarni siste-
mi, sistemi za izkoriščanje geotermalne ener-
gije, energije iz lesne ali druge biomase itd.),
v obstoječih in novih objektih;

C – raba obnovljivih virov energije za pri-
dobivanje električne energije v gospodinjstvih:

– namestitev naprav za pridobivanje
električne energije iz sončne energije ali
energije vetra z nazivno močjo do 3 kW;

D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obno-
vi stanovanjskih objektov:

– vgradnja zunanjega stavbnega pohiš-
tva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko
toplotno prehodnostjo Umax=1,1 W/m2K za
stekla, Umax=1,6 W/m2K za okna;

– izvedba toplotne izolacije zunanje lu-
pine (fasade ali strehe) obstoječih stano-
vanjskih objektov (dmin=6 cm za fasade,
dmin=15 cm za strehe);

E – gradnja ali rekonstrukcija stanovanj-
skih objektov, pri katerih bodo skupne toplot-
ne izgube vsaj za 15% nižje od predpisanih:

– vgradnja zunanjega stavbnega pohiš-
tva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko
toplotno prehodnostjo Umax=0,9 W/m2K za
stekla, Umax=1,4 W/m2K za okna);

– izvedba toplotne izolacije zunanje lupi-
ne (fasade ali strehe) obstoječih stanovanj-

skih objektov (dmin=8 cm za fasade, dmin=15
cm za strehe);

F – nakup okolju prijaznih vozil:
– nakup osebnih avtomobilov in motor-

nih koles na električni ali hibridni (električni
in dieselski) pogon;

G – ukinjanje greznic in ponikalnic:
– priključitev obstoječih objektov na jav-

no kanalizacijsko omrežje;
– gradnja malih (individualnih ali skupin-

skih) čistilnih naprav za komunalne odpa-
dne vode;

H – nadomeščanje gradbenih materia-
lov, ki vsebujejo nevarne snovi:

– zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit).

Iz razpisanih sredstev bo mogoče finan-
cirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za izvedbo naložb iz prejšnjega odstavka.

2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpi-

su znaša 500 milijonov SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita po tem razpisu so

upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključe-

nih delov;
– najemniki objektov ali njihovih zaklju-

čenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika;
– ožji družinski člani (zakonec, izvenza-

konski partner, njuni otroci oziroma posvo-
jenci, starši ali posvojitelji) upravičencev iz
predhodnih alinej s pisnim dovoljenjem la-
stnika.

Za kredite za posamezno investicijo lah-
ko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% predračunske vrednosti
investicije. Kredit lahko pridobijo občani, ki
imajo zadostne redne mesečne dohodke in
kredit zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti sklada je mogoče financirati do

80% predračunske vrednosti investicij iz pr-
ve točke. Najvišji posamični kredit znaša 3
milijone SIT. Najdaljša odplačilna doba za
kredite po tem razpisu znaša 6 let. Občani
bodo kredit vračali v mesečnih anuitetah, ki
praviloma ne smejo biti nižje od 10.000 SIT
in ne višje od prostega dela ene tretjine
povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh
mesecih. Pri obračunu anuitet se bo upo-
rabljal konformni način izračuna, s pravilo-
ma polletnim spreminjanjem anuitet.

Letna obrestna mera je:
– 1,0% (en odstotek) za kredite, s kate-

rimi se financirajo naložbe na območju na-
rodnega, regijskih in krajinskih parkov;

– 1,5% (en in pol odstotek) za vse ostale
kredite.

Za obračun revalorizacije se uporablja
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo skla-
dno z zakonom o predpisani obrestni meri,
zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) predpisuje Banka Slo-
venije. V primeru spremembe predpisane-
ga načina revalorizacije si sklad pridržuje
pravico do spremembe obrestnih mer.

Efektivna obrestna mera je prikazana v
tabeli.

TOM + 1,5% TOM + 1%
višina kredita rok anuiteta Skupna realna anuiteta Skupna realna

EOM * EOM * EOM * EOM *

500.000,00 36 15.830,00 14,95% 6,98% 15.714,00 14,38% 6,45%
500.000,00 72 8.938,00 13,49% 5,63% 8.815,00 12,93% 5,11%
1.000.000,00 36 31.659,00 12,70% 4,89% 31.427,00 12,14% 4,37%
1.000.000,00 72 17.876,00 11,78% 4,04% 17.630,00 11,23% 3,52%
1.500.000,00 36 47.488,00 11,96% 4,21% 47.141,00 11,40% 3,69%
1.500.000,00 72 26.813,00 11,22% 3,52% 26.444,00 10,67% 3,00%

TOM + 1,5% TOM + 1%
višina kredita rok anuiteta Skupna realna anuiteta Skupna realna

EOM * EOM * EOM * EOM *

2.000.000,00 36 63.317,00 11,59% 3,86% 62.854,00 11,04% 3,35%
2.000.000,00 72 35.750,00 10,94% 3,26% 35.258,00 10,39% 2,74%
2.500.000,00 36 79.146,00 11,38% 3,66% 78.567,00 10,82% 3,14%
2.500.000,00 72 44.687,00 10,77% 3,10% 44.073,00 10,22% 2,59%
3.000.000,00 36 94.975,00 11,23% 3,53% 94.280,00 10,68% 3,01%
3.000.000,00 72 53.625,00 10,66% 3,00% 52.887,00 10,11% 2,49%

*Efektivna obrestna mera (EOM) je in-
formativne narave. Izračun upošteva pogo-
je, veljavne na dan 6. 5. 2002 ob predpo-
stavki, da je kredit črpan v enkratnem zne-
sku na dan 31. 5. 2002 in TOM = 0,6%
mesečno. Izračun ne vključuje interkalar-
nih obresti. EOM se spremeni, če se spre-
menijo: višina kredita, TOM, realna obre-
stna mera, datum odobritve kredita, doba
odplačevanja kredita, srednji tečaj EUR,
cena zavarovanja. Pri izračunu niso zajeti
stroški, navedeni v 18. členu Zakona o po-
trošniških kreditih.

c) ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu po-

godbe obvezal, da bodo vsa dela opravlje-
na skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila po-
meni nenamensko porabo sredstev.

Kreditne pogodbe bodo vsebovale klav-
zulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev ta-
koj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva črpanja do vračila kredita po za-
konski zamudni obrestni meri. Ta klavzula
ne izključuje možnosti, da sklad proti take-
mu kreditojemalcu uporabi tudi druga prav-
na sredstva.

4. Vsebina vloge
Razpisno dokumentacijo z obrazci za vlo-

go kandidati naročijo na Eko skladu, j.s.,
tel. 01/241-48-20, ali Novi KBM, d.d., tel.
02/229-28-06 ali 229-28-61 in prejmejo
po pošti. Obrazce je mogoče prevzeti tudi
osebno v pooblaščenih poslovalnicah bank,
navedenih v seznamu, ki ga sklad objavi po
izidu javnega razpisa.

V razpisni dokumentaciji so podrobno
opredeljena dokazila, ki jih mora kandidat
kot sestavni del vloge predložiti za posame-
zen tip investicije. Vloga mora vsebovati:

a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;

b) dovoljenje pristojnega upravnega or-
gana za nameravano investicijo in dokazilo
o lastništvu objekta, če je upravno dovolje-
nje starejše od 1 leta;

c) pogodbo (če obstaja) z izbranim izva-
jalcem del ali dobaviteljem opreme in pre-
dračun, izdelan v skladu z razpisnimi pogo-
ji na osnovi zakonsko opredeljene projek-
tne dokumentacije, s popisom del in mate-
riala ter navedbo odgovorne osebe za
izvedbo del;

d) izjavo lastnika nepremičnine, da je sez-
nanjen z vrsto in obsegom del na objektu;
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e) izjavo izvajalca oziroma dobavitelja (se-
stavni del razpisne dokumentacije):

– da bo opravil poseg skladno z razpi-
snimi pogoji in veljavnimi predpisi;

– da bodo vsa dela končana najkasneje
v petih mesecih;

– da bo ob zaključku del pridobil dokazi-
lo o ustreznosti izvedenih del (opredeljeno v
razpisni dokumentaciji).

Sestavni del izjave je tudi rekapitulacija
predračuna (na hrbtni strani obrazca “Izjava
izvajalca”);

f) kopijo sklepa o registraciji izvajalca
(družbe), iz katere je razvidno, da izvajalec
izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne de-
javnosti;

g) pri namenih iz točk 1.D) in 1.E) tega
razpisa izvleček iz projekta ali ustrezno do-
kazilo s strani proizvajalca ali dobavitelja ma-
teriala ali opreme, ki izkazuje njegove po-
glavitne fizikalne oziroma tehnične lastnosti;

h) potrdilo o plačilu upravne takse.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od

10. 5. 2002 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
30. 4. 2003.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili ose-
bno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Ob vložitvi
vloge je dolžan plačati upravno takso v višini
200 točk oziroma trenutno 3.200 SIT.
Upravno takso plača s položnico, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravi-

čencem se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99). Zoper odločbo ima
prosilec pravico pritožbe na Ministrstvo za
okolje in prostor.

Stroške obdelave in spremljanja vlog ter
kreditnega zavarovanja NKBM zaračuna
kandidatu skladno s tarifnim pravilnikom
sklada in zavarovalno pogodbo, in sicer:

– za sklenitev pogodbe v enkratnem zne-
sku 38,35 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
obračuna,

– za vodenje kredita enkrat letno 28,12
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan obračuna,

– za zavarovanje kredita z odplačilno do-
bo do 3 leta 1,84% od zneska glavnice
kredita, povečanega za obresti v prvem letu
odplačevanja,

– za zavarovanje kredita z odplačilno do-
bo do 6 let 2,5% od zneska glavnice kredi-
ta, povečanega za obresti v prvem letu od-
plačevanja.

7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj s pozitivno odločbo prejme kredi-

tojemalec po pošti potrebne obrazce za ugo-
tovitev višine dohodkov in kreditne sposobno-
sti. Izpolnjene obrazce pošlje na naslov Nova
KBM, d.d., Ekspozitura Tyrševa, Tyrševa 2,
2505 Maribor. Banka pregleda dokumente in
zahteva morebitne dopolnitve ter sestavi kre-
ditno pogodbo, ki jo pošlje kreditojemalcu v
podpis v bančno poslovalnico, ki jo je kredito-
jemalec izbral v obrazcu za vlogo.

Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpol-
njujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisa-
ne s strani sklada oziroma njegovega poo-
blaščenca v desetih delovnih dneh po pre-

jemu dokumentov iz prejšnjega odstavka.
Kreditojemalec mora skleniti kreditno po-
godbo v roku deset dni od dneva, ko ga je
NKBM pozvala k podpisu pogodbe, sicer
se šteje, da je odstopil od vloge.

V petih delovnih dneh po prejemu pod-
pisane pogodbe NKBM nakaže na žiro ra-
čun izbranega izvajalca del sredstva v višini
60% odobrenega zneska. Po izplačilu zač-
ne NKBM za izplačani del kredita obračuna-
vati pogodbene obresti.

Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v šest-
ih delovnih dneh po predložitvi dokazila o
zaključku del, ki je za vsak tip investicije
opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Pred
izplačilom preostalih 40% odobrenega zne-
ska lahko kreditojemalec pisno zaprosi za
znižanje že odobrenega kredita.

Če kreditojemalec najpozneje pet delov-
nih dni pred potekom roka petih mesecev ne
dostavi dokazila iz prejšnjega odstavka, ga
NKBM pisno obvesti o prekoračitvi roka. V
primeru upravičenih razlogov lahko kredito-
jemalec pred potekom petmesečnega roka
pisno zaprosi za podaljšanje roka za predlo-
žitev dokazila o zaključku del. Če se ne od-
zove na obvestilo NKBM, pravica do pre-
ostalih 40% odobrenega zneska kredita za-
pade, hkrati pa zaradi nenamenske porabe
sredstev sklad lahko sproži postopek za ta-
kojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas
od črpanja sredstev in s stroški izterjave.

Po črpanju celotnega odobrenega zneska
ali po črpanju 60% odobrenega zneska in
zapadlosti pravice do preostanka kredita po
določilih predhodnega odstavka banka pre-
nese kredit v odplačilo prvega v naslednjem
mesecu in prične z zaračunavanjem anuitet
kreditojemalcu. O prenosu kredita v odplačilo
banka pisno obvesti kreditojemalca.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Ljubljana

Št. 07/02 Ob-68702
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija

RS za regionalni razvoj objavlja

razpis za prijavo projektov
iz Sklada za male projekte

Slovenija/Avstrija 2000
1. Objava št. SI.00.09.03.
2. Program in finančna linija: Sklad za

male projekte, Slovenija/Avstrija 2000,
SI.00.09.03, Phare čezmejno sodelovanje.

3. Vrsta dejavnosti, geografsko podro-
čje in trajanje projekta:

(a) Vrsta dejavnosti: osnovni namen Skla-
da za male projekte je finančna podpora
povezovanju ljudi na lokalni ravni, manjšim
razvojnim dejavnostim čezmejnega značaja
na obmejnem območju med Slovenijo in
Avstrijo. Cilj programa je povečati sodelova-
nje med ljudmi in razviti sposobnost lokalnih
in regionalnih oblasti za nadaljnje izvajanje
projektov.

(b) Geografsko območje: statistične regi-
je Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravje
in Pomurje z naslednjimi 121 občinami: Bel-
tinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bled, Bo-
hinj, Braslovče, Cankova, Celje, Cerklje na
Gorenjskem, Cerkvenjak, Črenšovci, Črna
na Koroškem, Destrnik, Dobje, Dobrna, Do-

brovnik, Dornava, Dravograd, Duplek, Gore-
nja vas – Poljane, Gorišnica, Gornja Radgo-
na, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Haj-
dina, Hoče – Slivnica, Hodoš, Jesenice, Je-
zersko, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kozje,
Kranj, Kranjska Gora, Križevci, Kungota, Ku-
zma, Laško, Lenart, Lendava, Ljubno, Ljuto-
mer, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk,
Maribor, Markovci, Mežica, Miklavž na Drav-
skem polju, Mislinja, Moravske Toplice, Mo-
zirje, Murska Sobota, Muta, Naklo, Nazarje,
Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Pod-
četrtek, Podlehnik, Podvelka, Polzela, Pre-
bold, Preddvor, Prevalje, Ptuj, Puconci, Ra-
če – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dra-
vi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkri-
žje, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina,
Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dra-
vi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slo-
venske Konjice, Solčava, Starše, Sveta Ana,
Sveti Andraž v Slo. goricah, Sveti Jurij, Ša-
lovci, Šenčur, Šentilj, Šentjur pri Celju, Ško-
fja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Pa-
ki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trnovska
vas, Tržič, Turnišče, Velenje, Velika Polana,
Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vu-
zenica, Zavrč, Zreče, Žalec, Železniki, Žeta-
le, Žiri, Žirovnica.

(c) Maksimalno trajanje projekta: 13 me-
secev, vendar najkasneje do 15. oktobra
2003. Za natančnejše podatke glej “Navo-
dila prijaviteljem za sodelovanje na razpisu
2000”, 12. točka.

4. Celotna vrednost tega razpisa:
1,000.000 EUR.

5. Maksimalni in minimalni zneski dotaci-
je: maksimalni znesek je 50.000 EUR, mini-
malni znesek je 10.000 EUR, maksimalni
delež, ki se krije iz sredstev EU, je 75%.

6. Maksimalno število dodeljenih dota-
cij: maksimalno število dodeljenih dotacij
bo 100.

7. Upravičenci: prijavitelji morajo izpol-
njevati vse naslednje pogoje, da so upravi-
čeni do sodelovanja na razpisu:

– biti morajo neprofitne pravne osebe in
lokalne organizacije kot so: občine ali lokal-
ne skupnosti v določenem obmejnem ob-
močju, evroregije, gospodarske in obrtne
zbornice, fundacije in društva, sindikati, za-
vodi in šole, nevladne organizacije;

– imeti morajo sedež ali predstavništvo v
eni od upravičenih statističnih regij v Slove-
niji (Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podra-
vje ali Pomurje);

– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki;

– imeti morajo trajne in zadostne vire fi-
nanciranja, da zagotovijo izvedbo aktivnosti
v celotnem obdobju trajanja projekta, in če
je potrebno, da tudi zagotovijo finančna
sredstva;

– biti morajo izkušeni in sposobni doka-
zati, da lahko vodijo večje aktivnosti, skla-
dno z velikostjo projekta, za katerega so
zaprosili za dotacijo;

– imeti morajo avstrijskega partnerja na
projektu, ki se nahaja v upravičeni regiji
SKTE III (Avstrijska Štajerska in Koroška).

8. Predvideni datum objave rezultatov
ocenjevanja: september 2002.

9. Merila za izbor: skladno s točko 2.3 v
Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na raz-
pisu 2000 (administrativna pravilnost vloge,
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primernost prijaviteljev, partnerjev in projek-
tov za sodelovanje na razpisu, ocenjevanje
kvalitete in finančna ocena).

10. Zahtevana oblika in podrobnosti: pri-
javitelji morajo predložiti svojo vlogo na pred-
pisanem obrazcu za prijavnico, ki je prilo-
žen Navodilom prijaviteljem in skladno s toč-
ko 12 morajo dosledno upoštevati format in
navodila. Vsako vlogo mora ponudnik odda-
ti v enem podpisanem originalu in petih ko-
pijah.

11. Rok in naslov za oddajo prijav:
12. 7. 2002 do 16. ure na naslov: Maribor-
ska razvojna agencija, Glavni trg 17/I, 2000
Maribor. Vloge, ki bodo prispele po tem
roku, naročnik ne bo upošteval.

12. Natančni podatki: natančni podatki
o tem razpisu so podani v “Navodilih prijavi-
teljem za sodelovanje na razpisu 2000”, ki
jih lahko dobite na sedežu Mariborske raz-
vojne agencije, kakor tudi na spletni strani
http://rgis.mra.si ali www.sigov.si/arr.

Prijavitelji lahko svoja vprašanja glede
razpisa (vključno s št. objave tega razpisa
pod 1. točko) naslovijo po elektronski pošti
na naslov; spf2000@mra.si ali po faksu
02/234-50-80. Prav tako svetujemo vsem
prijaviteljem, da pred rokom oddaje redno
spremljajo spletno stran, kjer bo naročnik
objavil najbolj pogosta vprašanja in ustrezne
odgovore nanje.

Delavnice na temo prijavljanja na razpis
bodo potekale v Mariboru, dne 22. 5. 2002
ob 10. uri v prostorih Območne obrtne zbor-
nice Maribor, Titova 63; v Velenju, dne
22. 5. 2002 ob 16. uri v prostorih Občine
Velenje, Titov trg 1; v Prevaljah, dne 23. 5.
2002 ob 10. uri v prostorih ALP Peca, Na
Fari 36a; v Ljutomeru, dne 23. 5. 2002 ob
17. uri v prostorih Občine Ljutomer, Vrazo-
va ulica 1 in v Kranju, dne 24. 5. 2002 ob
11. uri v poslovni stavbi družbe Sava, Ško-
fjeloška cesta 6, I. nadstropje, soba 105.

Mariborska razvojna agencija p.o.
Maribor

Ob-68707

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja

Vzpostavitev regionalne razvojne
mrežne strukture na slovensko –

italijanski meji
1. Sklic objave: Publication reference of

the corresponding contract forecast.
2. Postopek: odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare, Projekt SL

9911.02.0001/02
5. Podpisnik pogodbe: Shannon Deve-

lopment, Shannon, County Clare, Ireland
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom

sklenjenim med Evropsko Komisijo in Vlado
Republike Slovenije za Phare program, so
ponudniki povabljeni, da oddajo ponudbo
za dobavo opreme v dveh sklopih za projekt
Vzpostavitev regionalne razvojne mrežne
strukture na slovensko – italijanski meji.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega dva sklopa za naslednjo

opremo:
– sklop 1: pisarniška oprema I.
– sklop 2: pisarniška oprema II.

– sklop 3: klimatski sistem (hlaje-
nje/gretje)

Pogoji za prijavo
8. Kvalifikacija in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse pravne in fizične osebe, ki nastopajo
posamezno ali v konzorciju ponudnikov dr-
žav članic ter držav in območij regij, ki so
vključene in/ali pooblaščene z Regulativo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
pogodba financira (glej tudi točko 21). Vsa
oprema dobavljena v okviru te pogodbe,
mora imeti poreklo v teh državah.

9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Con-
tracts’. (dostopno na internetnem naslov:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm).

10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene

pravne skupine, ostalimi člani istega konzor-
cija in podizvajalci) morajo predložiti en origi-
nal in štiri kopije ponudbe. Ponudbe za ne-
popoln sklop ne bodo upoštevane. Vsak po-
nudnik lahko v ponudbo vključi izjavo, da bo
ponudil popust v primeru, da je izbran za več
sklopov. Ponudniki lahko ponudijo variantne
rešitve kot dodatek k razpisnim zahtevam.

11. Razpisna garancija: ni zahtevano.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevano.
13. Informacijski sestanek: informacijski

sestanek ni načrtovan.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo

biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudb.

15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema mora biti dobavljena in nameščena
v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe za
oba sklopa.

Kriteriji za izbor najugodnejšega ponu-
dnika

16. Kriterij za izbor: ponudbe morajo biti
v skladu z administrativnim ocenjevalnim li-
stom in tehničnimi zahtevami.

17. Kriteriji za dodelitev projekta: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je na podlagi

pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti
na naslednjem naslovu: Sloveneta d.o.o.,
I. tankovske brigade 9, 6210 Sežana,
Slovenija, tel. +386-5-7344-600, faks
+386-5-7344-602, kontaktna oseba Sto-
jan Gorup.

Ponudbe morajo biti pripravljene na osno-
vi standardne ponudbene dokumentacije.
Obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni do-
kumentaciji, je potrebno strogo upoštevati.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati na naslov: Slovene-
ta d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210 Se-
žana, Slovenija, tel. +386-5-7344-600,
faks. +386-5-7344-602, e-mail: slovene-
ta@siol.net, kontaktna oseba: Stojan Gorup
vsaj 21 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v točki 19. Podpisnik pogod-
be mora vsem zainteresiranim ponudnikom
odgovoriti na vprašanja vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb

Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-
stavljene najkasneje do 9. julija 2002 do 16.
ure po lokalnem času, na naslov: Sloveneta
d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210 Sežana,
Slovenija, kontaktna oseba: Stojan Gorup.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku ne
bodo upoštevane.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 10. juli-

ja 2002 ob 10. uri po lokalnem času, v
projektni pisarni v prostorih podjetja Slove-
neta d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210
Sežana, Slovenija.

21. Pravna podlaga
Nakup opreme je financiran s strani

Evropske komisije iz sredstev Phare v okvi-
ru Finančnega memoranduma podpisane-
ga med Evropsko komisijo in Republiko Slo-
venijo v letu 1999. Pravna podlaga za raz-
pis je Uredba o ratifikaciji Okvirnega spora-
zuma med Vlado Republike Slovenije in
komisijo evropske skupnosti o uresničeva-
nju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
Finančna regulativa z dne 21. decembra
1977, ki se nanaša na splošni proračun
Evropske Komisije, nazadnje dopolnjena z
regulativo (EC) št. 2458/98 z dne 23. no-
vembra 1998, in še posebno Naslov IX,
Zunanja pomoč, ter 2a. točka 2. člena Za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00).

Sloveneta d.o.o. Sežana

Ob-68709

Supply procurement notice
Establishment of Regional

Development Networking Structures in
the Slovenian-Italian Border Region
1. Publication reference: Publication ref-

erence of the corresponding contract fore-
cast.

2. Procedure: open.
3. Programme: Phare.
4. Financing: Phare, Project SL

9911.02.0001/02.
5. Contracting authority: Shannon De-

velopment, Shannon, County Clare, Ireland.
Contract Specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memoran-

dum concluded between the European Com-
mission and the Government of the Republic
of Slovenia under the Phare programme, of-
fers are invited for the supply of the equip-
ment for the Establishment of Regional De-
velopment Networking Structures in the
Slovenian-Italian Border Region in two Lots.

7. Number and titles of Lots: Supply and
installation in two Lots of the following
goods:

– Lot 1: Office equipment I.
– Lot 2: Office equipment II.
– Lot 3: Air condition heating/cooling

system
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons participating
either individually or in a grouping (consorti-
um) of tenderers of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regula-
tion or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract
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Javne dražbe

Ob-68728
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo 2 počitniških garsonjer št.
103 in 303, ki se nahajajo v Republiki
Hrvaški, v Poreču, počitniško naselje
Červar – Porat, Park maestral 7, vl. št.

814 k.o. Poreč:
– garsonjera 103 v skupni izmeri

24,49 m2,
– garsonjera 303 v skupni izmera

29,53 m2.
Izklicne cene:
– garsonjera 103: 5,716.139,20 SIT,

najnižji znesek višanja je 100.000 SIT,
– garsonjera 303: 6,265,822,47 SIT,

najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
Način in rok plačila: plačilo se izvrši na

ŽR prodajalca v roku 30 dni od dneva javne
dražbe oziroma 8 dni po podpisu pogodbe.
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v ro-
ku 15 dni od dneva javne dražbe.

Kraj in čas javne dražbe: Republika Hr-
vaška, mesto Poreč, počitniško naselje Čer-
var – Porat, Park maestral 7, dne 27. 5.
2002 ob 11. uri. Ogled je možen 2 uri pred
pričetkom javne dražbe.

Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
javno dražbo izkazati s potrdilom o plačani
varščini za počitniške garsonjere v znesku
10% izklicne cene na ŽR ZZZS – OE Ljub-
ljana, št.: 50101 – 609 – 10355, ki se bo
neuspelim dražiteljem vrnila v roku 3 dni po
končani javni dražbi.

Ostali pogoji: prodaja bo potekala po
načelu “videno – kupljeno”. Prodajalec ka-
snejših reklamacij ne bo upošteval.

Nepremičnine so proste vseh bremen.
Davek na promet nepremičnin, stroške ove-
ritve pogodbe in stroške v zvezi z vpisom v

is financed (see also item 21 below). All
goods provided for this contract must origi-
nate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit one original and four copies of the
tender for one or several Lots. Tenders for
parts of a Lot will not be considered. Any
tenderer may state in their tender that they
would offer a discount in the event that their
tender is accepted for more than one Lot.
Tenderers may provide a tender for a vari-
ant solution in addition to their tender for
the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee: not applicable.
12. Performance guarantee: not appli-

cable.
13. Information meeting and/or site vis-

it: no information meeting is planned.
14. Tender validity: Tenders must re-

main valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.

15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered and in-

stalled for all Lots within 2 months after the
signature of the Contract.

Selection and Award Criteria
16. Selection criteria: The selection cri-

teria will be the tenderer’s capacity to exe-
cute similar contracts.

17. Award criteria: The award criteria
applied to technically compliant tenders is
the price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The Tender Dossier may be obtained free

of charge by written request at the following
address: Sloveneta d.o.o., I. tankovske bri-
gade 9, 6210 Sežana, Slovenia, Tel.
+386-5-7344-600, Fax. +386-5-7344-602,
contact person: Mr. Stojan Gorup.

Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to Mr.
Stojan Gorup, Sloveneta d.o.o., I. tanko-
vske brigade 9, 6210 Sežana, Slovenia,
Tel. +386-5-7344-600, Fax.
+386-5-7344-602, e-mail:
sloveneta@siol.net (mentioning the Publica-
tion reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ ques-
tions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on 9th July 2002, at 4.p.m.
local time to the address: Sloveneta d.o.o.,
I. tankovske brigade 9, 6210 Sežana, Slov-
enia, Attn: Mr. Stojan Gorup.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
Tenders will be opened in public ses-

sion on 10th July 2002 at 10 a.m. local time
in the project office at the premises of Slov-
eneta d.o.o., I.tankovske brigade 9, 6210
Sežana, Slovenia.

21. Legal basis
The supply of the equipment is financed

by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia in 1999. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the republic of Slovenia and
the European Commission on the imple-
mentation of Measures related to the Finan-
cial, Technical and other forms of
Co-operation (OR RS 56/93) and the Fi-
nancial Regulation of 21st December 1977
applicable to the General Budget of the Eu-
ropean Communities, at last amended by
Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23th November 1998, and in particular Title
IX, External Aid.

Sloveneta d.o.o. Sežana

zemljiško knjigo v Republiki Hrvaški nosi
kupec.

Dodatne informacije lahko dobijo intere-
senti za nakup počitniških garsonjer pri Ta-
nji Jelen, tel. 01/30-77-382.

ZZZS Ljubljana

Št. 430-02-1/2002-8 Ob-68817

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. odprodaja zemljišča Postojna-Ka-

zarje:
a) bivše vojaško skladišče Kazarje v Po-

stojni parc. št. 1323/3, 1323/4, v skupni
izmeri 23791 m2, s pripadajočimi objekti
2 (dva) skladišča tlorisne površine 2x po
3110 m2 in bivša stražnica tlorisne površi-
ne 122 m2 vpisana v k.o. Postojna, ZKV
2609; parc. št. 517/3 neplodno 1117 m2

in parc. št. 517/4 travnik 425 m2,
 k.o.

Zalog, ZKV 459,
b) izklicna cena nepremičnine:

112,675.000 SIT.
1.2. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri

Jesenicah):
a) zemljišče parc. št. 917/1, 917/4;

917/6; v skupni izmeri 3390 m2; k.o. Žirov-
nica; ZKV 617,

b) izklicna cena nepremičnine:
38,307.000 SIT.

1.3. odprodaja zemljišča Žirovnica (pri
Jesenicah):

a) zemljišče parc. št. 918/2 v izmeri
446 m2, k.o. Žirovnica; ZKV 617,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,676.000 SIT.

1.4. odprodaja zemljišča Jeršice pri Po-
stojni:

a) stavbno zemljišče parc. št. 2399/1,
2399/2 v skupni izmeri 6074 m2; k.o. Po-
stojna, ZKV 1433;

b) izklicna cena nepremičnine: 4,040.000
SIT.

1.5. odprodaja dela zemljišča ob letali-
šču Ajdovščina:

a) travnik parc. št. 1074/18, v skupni
izmeri 3165 m2, k.o. Vipavski Križ, ZKV
1310,

b) izklicna cena nepremičnine: 9,200.000
SIT.

1.6. odprodaja nekdanje stražnice Hrva-
tini:

a) zemljišče z objekti parc št. 501,
1134/4, 1148/7, v skupni izmeri 3980 m2,
k.o. Jernej, ZKV 265,

b) izklicna cena nepremičnine:
57,646.000 SIT.

1.7. odprodaja nekdanje stražnice Sveti
Duh (Strelčev vrh):

a) stanovanjska stavba z dvoriščem parc.
št. 132/2, 168, 183, v skupni izmeri
2126 m2, k.o. Logarska dolina, ZKV 62,

b) za stražnico je sklenjena veljavna na-
jemna pogodba,

c) izklicna cena nepremičnine:
4,243.000 SIT.

1.8. odprodaja nekdanje stražnice Virni-
kov Grintavec:
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a) zemljišče z objektom parc. št. 168/2,
v skupni izmeri 6259 m2, k.o. Zg. Jezersko,
ZKV 182,

b) izklicna cena nepremičnine: 2,158.000
SIT.

1.9. odprodaja dela vojašnice Srečko
Kosovel:

a) zemljišče parc. št. 1252/34, v skupni
izmeri 6598 m2, k.o. Ajdovščina, ZKV 454,

b) izklicna cena nepremičnine:
23,015.000 SIT.

2.0. odprodaja dela kompleksa v nekda-
nji vojašnici Tolmin:

a) zemljišče z objektom parc. št.
534/86, v skupni izmeri 1804 m2, k.o. Tol-
min, ZKV 54,

b) izklicna cena nepremičnine:
10,637.000 SIT.

Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. 01/471-21-46 ozi-
roma 031/244-147 (Mladen Županič).

2. Stanovanja
2.1 odprodaja 1 (enega) praznega sta-

novanja Ministrstva za obrambo v Velikih
Blokah:

2.1.1. Kraj: Velike Bloke, Velike Blo-
ke 58;

a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvoso-
bno stanovanje št. 1 v pritličju, letnik grad-
nje 1937, površine 88,97 m2, locirano na
parcelni št. 113, ZKV 249, k.o. Velike
Bloke;

b) izklicna cena nepremičnine:
2,862.000 SIT;

c) ogled nepremičnine: 20. 5. 2002 od
9. do 10. ure.

2.2 odprodaja 1 (enega) praznega sta-
novanja Ministrstva za obrambo v Podgradu
(Občina Ilirska Bistrica):

2.2.1. Kraj: Podgrad, Podgrad 103;
a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-

vanje št. 12 v II. nadstropju, letnik gradnje
1948, površine 55,80 m2, locirano na par-
celni št. 108, ZKV 337, k.o. Podgrad;

b) izklicna cena nepremičnine:
2,471.000 SIT;

c) ogled nepremičnine: 21. 5. 2002 od
10.30 do 11.30.

2.3. odprodaja 1 (enega) praznega sta-
novanja Ministrstva za obrambo v Ilirski
Bistrici:

2.3.1. Kraj: Ilirska Bistrica, Rozmanova
ul. 13;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 12 v II. nadstropju, letnik gradnje
1924, površine 86,29 m2, locirano na par-
celni št. 1867, ZKV 420, k.o. Ilirska Bistri-
ca;

b) izklicna cena nepremičnine: 5,379.000
SIT;

c) ogled nepremičnine: 21. 5. 2002 od
9. do 10. ure.

2.4. odprodaja 1 (enega) praznega sta-
novanja Ministrstva za obrambo na Livku:

2.4.1. Kraj: Livek, Livek 11a;
a) vrsta nepremičnine: trisobno stanova-

nje št. 1 v pritličju, letnik gradnje 1962,
površine 80,32 m2, locirano na parcelni št.
1783/3, ZKV 319, k.o. Livek;

b) izklicna cena nepremičnine: 2,719.000
SIT;

c) ogled nepremičnine: 22. 5. 2002 od
11. do 12. ure.

2.5. odprodaja 2 (dveh) praznih stano-
vanj Ministrstva za obrambo v Postojni:

2.5.1. Kraj: Postojna, Gregorčičev dre-
vored 12;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 4 v I. nadstropju, letnik gradnje
1955, površine 59,43 m2, locirano na par-
celni št. 558/1, ZKV 1614, k.o. Postojna;

b) izklicna cena nepremičnine:
2,461.000 SIT;

c) ogled nepremičnine: 20. 5. 2002 od
11. do 12. ure.

2.5.2. Kraj: Postojna, Gregorčičev dre-
vored 12;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno v kleti,
letnik gradnje 1955, površine 47,50 m2,
locirano na parcelni št. 558/1, ZKV 1614
k.o. Postojna;

b) izklicna cena nepremičnine: 1,820.000
SIT;

c) ogled nepremičnine: 20. 5. 2002 od
11. do 12. ure.

2.6. odprodaja 1 (enega) praznega sta-
novanja Ministrstva za obrambo v Brežicah:

2.6.1. Kraj: Brežice, Cankarjeva 11;
a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-

vanje št. 3 v I. nadstropju, letnik gradnje
1953, površine 69,55 m2, locirano na par-
celni št. 912 – st. stavba in parc. št. 918 –
travnik. ZKV 598, k.o. Brežice;

b) izklicna cena nepremičnine: 5,080.000
SIT;

c) ogled nepremičnine: 23. 5. 2002 od
10. do 11. ure.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT

za 200.000 SIT,
– od 10,000.000 SIT do 50,000.000

SIT za 500.000 SIT,
– od 50,000.000 SIT do 100,000.000

SIT za 800.000 SIT,
– nad 100,000.000 SIT za 1,000.000

SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št. 50100-637-55216 sklic
18-19119-7141998-040000. Po opravlje-
ni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR. št.:
50100-637-55216 sklic na št.
18-19119-7141998-040000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udele-
žbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko številko
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo

o postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01). Nadzor nad izvedbo
javne dražbe izvaja pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
1. Objekti in zemljišča 30. 5. 2002 ob

10. uri,
2. Stanovanja 30. 5. 2002 ob 13. uri,
v sejni sobi, št. 327, III. nad. na naslovu:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obram-
bo RS, Služba za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest

Popravek

Št. 111-36/02 (0515) Ob-68732
V razpisu prostih sodniških mest, objav-

ljenem v Uradnem listu RS, št. 39 z dne
6. 5. 2002, Ob-68584 Št. 111-36/02
(0515) se pri tretji alinei pod točko I. a)
besedilo popravi in se pravilno glasi:

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Mari-
boru.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 10/2002 Ob-68720
Svet zavoda Koroške lekarne na podlagi

30. in 31. člena Statuta Koroške lekarne in
sklepa sveta zavoda z dne 7. 2. 2002 razpi-
suje delovno mesto

direktorja
za mandatno dobo 4 let.
Kandidat mora imeti visokošolsko izo-

brazbo farmacevtske smeri, strokovni izpit
in najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarni-
ški dejavnosti.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo na
naslov : Koroška lekarna, Ob Suhi 9, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom “razpis”.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izidu izbire bodo kandidati obveščeni

v 30 dneh po poteku roka za prijavo.
Koroška lekarna

Ravne na Koroškem

Št. 07-2/17 Ob-68699
Nadzorni svet Javnega sklada Republike

Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi
11. člena Akta o ustanovitvi razpisuje delov-
no mesto
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Druge objave

Št. 500-5/01-20 Ob-68767
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub-

ljana, objavlja na podlagi 48. člena Uredbe
o postopkih in drugih oblikah razpolaganja
s premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) in sklepa Vlade, št. 460-16/2001-
15 z dne 30. 4. 2002

javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01 in
78/01) Ad futura razpisuje

štipendije
za dodiplomski in podiplomski študij v

tujini v letu 2002
a) Za štipendije za dodiplomski študij se

lahko prijavijo slovenski državljani, ki so vpi-
sani v javno veljavni (akreditirani) študij na
tujih verificiranih (akreditiranih) izobraževal-
nih institucijah v tekočem študijskem letu.

b) Za štipendije za podiplomski študij
(specializacijo, magistrsrki ali doktorski štu-
dij), ki ni krajši od 12 mesecev, se lahko
prijavijo slovenski državljani, ki so vpisani v
javno veljavni (akreditirani) študij na tujih ve-
rificiranih (akreditiranih) izobraževalnih insti-
tucijah v tekočem študijskem letu oziroma
so sprejeti v ta študij in se vanj nameravajo
vpisati v tekočem letu.

Prijavo na ta razpis kandidati pošljejo na
obrazcu prijavnice skupaj z dokazili o izpol-
njevanju pogojev po pošti na naslov: Ad fu-
tura, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (s pripi-
som: za 1. javni razpis) oziroma po faksu na
tel. ++386 1 236 14 81 najkasneje v 30
dneh po objavi tega razpisa.

Obrazec prijavnice se dobi na domači
strani Ad future na spletnem naslovu:
www.ad-futura.si oziroma na njenem sede-
žu v Ljubljani, na Dunajski 58 v času ura-
dnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure.

Nujne informacije je možno dobiti po kla-
sični ali elektronski pošti (naslov: info@ad-
futura.si ali po tel. ++386 1 236 14 80 ali
faksu.

K prijavi je treba priložiti oziroma poslati
dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in izbirnih meril, in sicer:

– fotokopijo veljavnega osebnega iden-
tifikacijskega dokumenta (potnega lista, ose-
bne izkaznice ali vozniškega dovoljenja),

– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo,

– podatke o izobraževalni insitituciji (po-
dročje študija, študijski program, smer in
naslov spletne strani),

– fotokopijo diplome dodiplomskega ozi-
roma podiplomskega študija,

– potrdilo o opravljenih dosedanjih ob-
veznostih in doseženih ocenah na doseda-
nji študijski ravni (letnik izobraževanja),

– fotokopije dokazil o priznanjih in do-
sežkih v zadnjih dveh študijskih letih oziro-
ma v tekočem študijskem letu,

– podatki o višini šolnine in deležu sred-
stev iz drugih virov.

Kandidati bodo razvrščeni na izbirni sez-
nam po prednostnem vrstnem redu glede
na doseženo število točk na podlagi dokazil
o izpolnjevanju pogojev oziroma meril, opre-
deljenih v Pravilih o splošnih pogojih poslo-
vanja, ki so objavljeni na spletni strani Ad
future in v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, ki izide 24. maja 2002.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati
z boljšim študijskim uspehom, z boljšimi
znanstvenimi in strokovnimi dosežki na do-
mači ali mednarodni ravni in z bolj razvojno
naravnanim študijem ter z višjo finančno so-
udeležbo.

Razpis je objavljen tudi na spletnih stra-
neh Ad future: www.ad-futura.si.

Ad futura, Ljubljana

ponudbo
za oddajo bolnišničnih prostorov v

Splošni bolnišnici Izola
Predmet oddaje v najem so poslovni pro-

stori v Splošni bolnišnici Izola za namen
opravljanja specialističnih zdravstvenih sto-
ritev na področju kardiovaskularne kirurgije.

Prostori, ki se oddajajo v najem, so v izme-
ri 488,50 m2 in se nahajajo v poslovni zgradbi
Splošne bolnišnice Izola, Polje 35, 6310 Izo-
la, na parcelni št. 4300 k.o. Lazaret III.

Cena najemnine za posamezni mesec je
najmanj 20 EUR na kvadratni meter, v tolar-
ski protivrednosti. Cena najemnine ne vse-
buje DDV.

Najemnina se plačuje do vsakega 15. v
mesecu za tekoči mesec na podlagi izdane-
ga računa, ki ga izstavi Splošna bolnišnica
Izola.

V ceni najemnine niso zajeti stroški elek-
trike, vode, ogrevanja, čiščenja, storitev bol-
nišnice in podobno.

Ponudniki morajo najpozneje do ponede-
ljka, 3. junija 2002 plačati varščino, ki znaša
10% od minimalne letne najemnine in mora
biti nakazana na žiro račun Splošne bolnišni-
ce Izola, št. 51430-603-31364, pri Banki
Koper. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v osmih dneh po preje-
mu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu najemnine.

Ponudbeni pogoji:
a) v skladu s pogodbo in razpisnimi po-

goji je predvideni rok začetka najema naj-
več 6 mesecev od sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika;

b) rok najema: 5 let
v primeru, če bi najemnik želel pogodbo

enostransko razdreti pred potekom predvi-
denega roka, se določi odstopnina v višini 3
mesečnih najemnin;

c) način in mesto oddaje ponudb: upoš-
tevane bodo ponudbe, ki prispejo najka-
sneje do dne 5. junija 2002 do 12. ure, na
vložišče z naslovom: Republika Slovenija –
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljublja-
na. Ponudniki lahko oddajo ponudbe s pri-
poročeno pošiljko po pošti ali na tem naslo-
vu osebno. Ponudbe morajo biti v zaprti
ovojnici s pripisom “ne odpiraj”;

e) vsa dodatna pojasnila ponudnikom v
zvezi s pripravo ponudbe lahko ponudnik pi-
sno zahteva do 31. maja 2002 na naslov:
Ministrstvo za zdravje, Dunajska 105, Ljublja-
na, Ališič Kovač Mira (tel. 01/560-19-51).
Predhoden ogled prostorov je možen po na-
javi in dogovoru z direktorjem SB Izola, Toma-
žem Gantarjem, dr.med. (tel. 05/66-06-306);

f) zainteresirani ponudniki lahko prevza-
mejo razpisno dokumentacijo na Ministrs-
tvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, so-
ba št. 16/II. nadstropje, od ponedeljka,
13. maja 2002 do vključno ponedeljka,
27. maja 2002, v času od 8. do 13. ure.

Pravočasno oddane ponudbe se bodo
odpirale dne 6. junija 2002 ob 10. uri, v
prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, mala sejna soba.

Ministrstvo za zdravje

Št. 4-1-05/02 Ob-68725
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi

javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izo-
braževalna fundacija Republike Slovenije,

direktorja Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti.

Pogoji:
– visokošolska izobrazba;
– najmanj pet let vodstvenih izkušenj;
– poznavanje področja dela sklada;
– sposobnosti za organizacijo in vode-

nje dela;
– aktivno znanje slovenščine in še naj-

manj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo predložiti tudi razvojno

vizijo sklada.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z oznako “za razpisno ko-

misijo NS sklada” in dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti, Šte-
fanova 5, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Nadzorni svet Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne

dejavnosti

Ob-68649
Svet zavoda OŠ Kamnica, Vrbanska ce-

sta 93, 2351 Kamnica razpisuje delovno
mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na fun-

kcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakon-
ske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145 členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOF-
VI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. členom zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI –A
(Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom pošljite naj-
kasneje v 8 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Svet zavoda OŠ Kamnica, Vrbanska
cesta 93, 2351 Kamnica, z oznako “Prijava
za razpis za ravnatelja“.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Kamnica,
Kamnica
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-4/2002-3 Ob-68676

Pravila Republiškega odbora sindi-
kata DDO Slovenije, Sindikata delav-
cev Upravne enote Ljubljana, Izposta-
va Vič-Rudnik, Trg mladinskih delov-
nih brigad 7, Ljubljana, sprejeta dne
26. 2. 2002, matična številka 1156659,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izpo-
stava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 153
dne 19. 4. 2002.

Št. 013-6/2002-10 Ob-68708

Pri tukajšnji upravni enoti ste dne
17. 4. 2002 vložili zahtevek za delno
spremembo pravil sindikalne skupine
igralniških delavcev Slovenije – enot
Nova Gorica, in sicer:

– zamenjan je drugi in četrti člen,
– dodan je 10. člen,
– zamenjani so trinajsti, štirinajsti, šest-

najsti, sedemnajsti, devetnajsti, dvajseti,
enaindvajseti, šestindvajseti, osemindvaj-
seti in trideseti člen,

– dodan je štiriintridesti člen,
– zamenjana sta sedemintrideseti in

devetintridesti člen Statuta SIDS, Enota
Nova Gorica.

Sindikalna skupina je po odločbi tukaj-
šnje upravne enote št. 013-97/93-07 dne
26. 11. 1998 vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 123.

Zaprošena sprememba je vpisana v evi-
denco statutov Upravne enote Nova Gori-
ca pod isto zaporedno številko, to je 123.

Št. 028-1/02 1427 Ob-68711

Ime Neodvisnega sindikata Sloveni-
je, podružnice Unior Atras Zreče, vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov dne
21. 1. 1997, pod zaporedno številko 50,
se spremeni tako, da se preimenuje v Ne-
odvisni sindikat Slovenije – GKN Atras
Zreče. Statut sindikata ima po novem na-
ziv: Statut podružnice GKN Atras Zre-
če.

Sedež sindikata ostane na istem naslo-
vu, to je Kovaška cesta 10, Zreče.

Spremembe so vpisane v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zaporedno številko
57 in se hranijo pri Upravni enoti Sloven-
ske Konjice.

Št. 028-33/93 Ob-68712

Pravila Sindikata Zavoda SVIZ, Glas-
bene šole Grosuplje, Kolodvorska 5,
Grosuplje, sprejeta dne 15. 3. 2002 se
hranijo pri Upravni enoti Grosuplje, Odde-
lek za občo upravo, druge upravne nalo-
ge in skupne zadeve. Pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikata pod št. 6 z
dne 26. 4. 2002.

Objave gospodarskih
družb

Ob-68789

Na podlagi 516. člena Zakona o gospo-
darskih družbah družba ETA, živilska industri-
ja, d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik skupaj
z družbo SLOSAD, predelava sadja in logisti-
ka, d.o.o., Bohova 8, 2311 Hoče objavlja

obvestilo,

da je bila dne 26. 4. 2002 registrskemu
sodišču v Ljubljani in Mariboru predložena
pogodba o pripojitvi družbe SLOSAD, pre-
delava sadja in logistika, d.o.o., Hoče kot
prevzeti družbi k družbi Eta, živilska indus-
trija, d.d., Kamnik kot prevzemni družbi.

Omenjeno pogodbo o pripojitvi so pre-
gledali člani nadzornih svetov obeh družb
na seji dne 25. 4. 2002, upravi obeh družb
pa sta jo podpisali v obliki notarskega zapi-
sa dne 26. 4. 2002.

O soglasju k pripojitvi bodo odločale
skupščine omenjenih družb na sejah dne,
12. 6. 2002.

Delničarje in družbenika obeh družb ob-
veščamo, da imajo od 10. 5. 2002 dalje na
sedežu obeh družb, ki sta udeleženi pri
združitvi s pripojitvijo, na vpogled listine, kot
jih določa 2. odstavek 516. člena ZGD.

Vsakemu delničarju oziroma družbeniku
obeh družb, ki so udeleženi pri združitvi s
pripojitvijo, ki bo zahteval prepis listin iz prej-
šnjega odstavka, bo uprava prevzemne dru-
žbe v skladu z določili četrtega odstavka
516. člena ZGD, najkasneje naslednji de-
lovni dan po prejemu zahtevka zagotovila
brezplačen prepis teh listin.

ETA, živilska industrija, d.d.
SLOSAD, predelava sadja in logistika,

d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-68818
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,

Ljubljana, Celovška cesta 206, obvešča
delničarje, da preklicuje sklic 16. rednega
zasedanja skupščine delniške družbe, ki je
bilo sklicano za 11. 6. 2002 in katere sklic
je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39
dne 6. 5. 2002.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Na podlagi 21. člena Statuta Slovenice
d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje

16. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 11. junija 2002 ob 9. uri v 5.nad-
stropju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Ce-
lovška cesta 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsedni-
ka 16.redne skupščine se izvoli Matjaž
Gantar, za preštevalki glasov Spomenko
Sluganovič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:

I. osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo 278.268 navadnih (rednih) delnic
na ime in po nominalni vrednosti 10.000
SIT za delnico, v skupni nominalni vredno-
sti 2.782,680.000 SIT oziroma po prodaj-
ni vrednosti 10.000 SIT za delnico, v sku-
pni prodajni vrednosti 2.782,680.000 SIT,

II. prodaja delnic je namenjena vnaprej
znanim osebam, ki se zavezujejo odkupiti
celotno izdajo,

III. delničarji, ki so na dan zasedanja
skupščine vpisani v delniško knjigo imajo v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Delničarji lahko prednostno pravi-
co do vpisa novih delnic uveljavijo v roku
14 dni od prejema pisnega poziva uprave
k vpisovanju novih delnic. Podrobnejši po-
stopek in pogoje prodaje delnic določi z
izvedbenimi sklepi uprava družbe,

IV. delnice morajo biti v celoti vplačane
do 29. 8. 2002 na žiro račun Slovenice,
d.d., Ljubljana,

V. osnovni kapital Slovenice, d.d., Ljub-
ljana se z vplačili delnic poveča za
2.782,680.000 SIT,

VI. delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapita-
la v sodni register,

VII. delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register vre-
dnostnih papirjev pri KDD. Vpis delnic v
centralni register KDD izvede uprava,

VIII. skupščina delničarjev prenaša po-
oblastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetimi
odločitvami in vplačili osnovnega kapitala,
na nadzorni svet družbe.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9.uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje more-
bitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda, v sedmih dneh od
objave sklica zasedanja skupščine. Pre-
dlogi morajo biti pismeni, obrazloženi in
posredovani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi ta-
ko, da družba prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Kolikor
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se zasedanja skupščine udeleži pooblašče-
nec, mora predložiti družbi pooblastilo v
pismeni obliki, najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani
v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 49/02 Ob-68630
Uprava in nadzorni svet KDD, Central-

ne klirinško depotne družbe, delniške
družbe, Ljubljana, v skladu z drugim od-
stavkom 283. člena ZGD objavljata vabilo
na

redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udele-

žijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo dne 11. 6. 2002 ob 12. uri, v veliki
konferenčni dvorani v pritličju poslovne stav-
be Trg republike 3, Ljubljana.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 13. uri, na
istem mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov

delovnega predsedstva.
2. Obravnava letnega poročila za leto

2001, odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 in o podelitvi razrešnice
članom uprave in članom nadzornega sveta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini družbe, da sprejme:

· sklep o uporabi bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček druž-

be za poslovno leto 2001 znaša
1.016,845.531,90 tolarjev.

2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2001 se uporabi za naslednje namene:

a) za razdelitev delničarjem se uporabi
127,400.000 tolarjev, tako da dividenda
na delnico znaša 245.000 tolarjev. Izplačilo
dividend se opravi v petnajstih dneh po da-
tumu skupščine,

b) za izplačilo nagrade članom nadzor-
nega sveta in članom uprave po 67. členu
statuta družbe se uporabi 19,000.000 to-
larjev, in sicer:

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta 10,500.000 tolarjev,

– za izplačilo nagrade članom uprave
8,500.000 tolarjev,

c) dividende in nagrade članom nad-
zornega sveta ter uprave se v višini
18,525.414,37 SIT izplačajo iz preostanka
prenesenega čistega dobička leta 1998 in
v višini 127,874.585,63 SIT iz prenesen-
ega čistega dobička leta 1999,

d) o uporabi preostalega dela bilančne-
ga dobička v višini 870,445.531,90 tolar-
jev bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).

· sklep o podelitvi razrešnice:
Članom uprave in članom nadzornega

sveta družbe se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2001.

3. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini družbe, da sprejme sklep o spremem-
bi statuta družbe:

1. Sprejmejo se spremembe statuta
družbe z vsebino, ki je priloga 1 tega skle-
pa.

2. Na podlagi sprememb statuta,
sprejetih pod točko 1. tega sklepa se dolo-
či prečiščeno besedilo statuta z vsebino, ki
je priloga 2 tega sklepa.

4. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o odpoklicu in imenovanju
članov nadzornega sveta družbe:

1. S sprejemom tega sklepa se kot
člani nadzornega sveta odpokličejo:

1. Centrih Peter,
2. Kos Bogomir,
3. Primožič Samo,
4. Markič Alenka,
5. Šimnovec Herman Franc,
6. Šušterič Branko,
7. Blažun Mateja.

2. Za nove člane nadzornega sveta
se imenujejo naslednje osebe, katerih man-
dat začne teči z dnem sprejema tega sklepa
in izteče s koncem zasedanja skupščine, ki
bo obravnavala letno poročilo za poslovno
leto 2005:

1. Centrih Peter,
2. Kos Bogomir,
3. Kuharič Borut,
4. Markič Alenka,
5. Šimnovec Herman Franc,
6. Šušterič Branko,
7. Blažun Mateja.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme sklep o imenovanju revizorja za le-
to 2002.

Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo
družbe za leto 2002, se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o., manage-
ment, consulting in revizija, Ljubljana.

6. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme sklep o uskladitvi sejnin
članov nadzornega sveta.

S sprejemom tega sklepa se sejnine čla-
nov nadzornega sveta uskladijo tako, da sej-
nina za udeležbo na seji nadzornega sveta
znaša:

– za predsednika nadzornega sveta ozi-
roma za člana nadzornega sveta, ki nado-
mešča predsednika nadzornega sveta,
60.000 tolarjev,

– za druge člane nadzornega sveta
40.000 tolarjev.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda:

k tč. 2:
– letno poročilo (računovodski izkazi in

poslovno poročila), ki ga je 28. 3. 2002
sestavila uprava družbe, in ki ga je potrdil
nadzorni svet,

– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila za leto 2001;

k tč. 3:
– priloga 1 sklepa (vsebina sprememb

statuta) z obrazložitvijo,
– priloga 2 sklepa (prečiščeno besedilo

statuta).

Gradiva so delničarji prejeli z vabilom za
sklic skupščine in jih od dneva objave tega
sklica lahko pregledajo tudi v poslovnih pro-
storih družbe na Tivolski 48 v Ljubljani, vsak
dan od 9. do 12. ure, pri Ivanki Hozjak.

Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 47. členom statuta družbe se

skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svo-
jo udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci delničarjev oziroma njiho-
vi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo ozi-
roma drug ustrezen dokaz o upravičenosti
za zastopanje predložiti pred začetkom za-
sedanja skupščine.

KDD, Centralna klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana

predsednik uprave
Boris T. Šnuderl

član uprave
Peter Premk

predsednik nadzornega sveta
mag. Branko Šušterič

Št. 10/2002 Ob-68468
Na podlagi 19. člena Statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika d.d., Vrhnika, vabi
uprava družbe delničarje na

sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika d.d.

ki bo v torek, 11. 6. 2002 s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih družbe, Idrijska 21,
Vrhnika.

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov na predlog uprave. Skupščina se sez-
nani s prisotnostjo notarja Marjana Kotarja,
univ. dipl. jur.

II. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta.

III. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
poslovno leto 2001 znaša 750,891.366
SIT in se uporabi:

– za izplačilo dividend delničarjem
25,503.975 SIT, kar pomeni 175 SIT bruto
na delnico,

– za izplačilo nagrad upravi in nadzorne-
mu svetu skladno s statutom družbe
840.000 SIT, od tega upravi pripada
120.000 SIT, nadzornemu svetu pa
720.000 SIT.

Vsakemu posameznemu članu nad-
zornega sveta v prejšnjem sestavu in v
novem sestavu pripada po 60.000 SIT,

– za druge rezerve iz dobička družbe
40,000.000 SIT,

– 684,547.391 SIT dobička se prene-
se v prihodnja poslovna leta in bo o njegovi
razporeditvi odločeno v prihodnjih letih.

Dividende se bodo delničarjem izplačale
po stanju iz delniške knjige na dan 31. 5.
2002, v roku 180 dni od sprejema tega
sklepa.
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2. Skupščina s sprejemom tega sklepa
upravi in vsem članom nadzornega sveta
podeli razrešnico.

IV. Sprejem sklepa o spremembah in
dopolnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme naslednji sklep:

1. Sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta družbe.

2. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
uskladi tekst statuta s sprejetimi spremem-
bami in dopolnitvami ter sprejme čistopis
statuta.

V. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah Poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme naslednji sklep:
črtajo se 10., 12. in 13. člen poslovnika.

11. člen poslovnika se spremeni tako,
da se glasi: “Skupščino otvori predsednik
uprave. Predsednika skupščine in prešte-
valce glasov izvoli skupščina na predlog up-
rave.

Uprava izvede glasovanje in razglasi re-
zultate izbora delovnih teles skupščine.

Uprava seznani skupščino s prisotnostjo
notarja.

V 15. členu se besedno zveza “glasoval-
nih delnic” zamenja za besedno zvezo “glas-
ovalnih pravic”.

Ostali členi poslovnika se ustrezno prešt-
evilčijo. Uprava družbe se pooblasti za
pripravo čistopisa poslovnika o delu skup-
ščine. Spremembe poslovnika pričnejo vel-
jati s sprejetjem tega sklepa.

VI. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje
IN Revizija d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavijo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo, skupaj s predlogom
sprememb in dopolnitev statuta ter letnim
poročilom, po objavi sklica skupščine na
vpogled na sedežu družbe do seje skupšči-
ne, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom, ob 13. uri. V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Pekarna Vrhnika d.d.
uprava družbe
Andrej Košak

Ob-68786
Na podlagi 22. člena Statuta BTC d.d.

Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem

skupščino delničarjev,

ki bo v sredo, 12. junija 2002 ob 16. uri,
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega predsed-
stva skupščine.

Uprava predlaga sprejem sklepa: skup-
ščina imenuje delovno predsedstvo v sesta-
vi: predsednik in dva člana.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa:

a) višina bilančnega dobička za delitev za
poslovno leto 2001 je 225,477.291,25 SIT;

b) bilančni dobiček se razdeli za:
– dividende delničarjem v vrednosti 580

SIT za delnico kar skupaj predstavlja
130,620.060 SIT;

– nagrade v obliki udeležbe na dobičku
vsem članom uprave in vsem članom poslo-
vodnega odbora ter naslednjim članom nad-
zornega sveta: Edvard Oven, Slavko Šte-
pec, Viktor Podobnik, Vida Pečaver, Borut
Baznik v skupni višini 30,118.040,18 SIT;

– izplačilo dividend in udeležbe na do-
bičku se izvrši iz nerazporejenega dobička
leta 1997 s pripadajočo revalorizacijo;

– bilančni dobiček v višini
64,739.191,07 SIT ostane nerazporejen in
o uporabi bo odločeno v naslednjih poslov-
nih letih;

– bilančni dobiček za druge rezerve iz
dobička se ne odvede.

Dividende in nagrade članom nad-
zornega sveta, uprave in poslovnega odbo-
ra se izplačajo do 30. junija 2002.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, na dan 14. 6. 2002;

c) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2001.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščini družbe se predlaga, da za poslovno
leto 2002, za revizorja družbe imenuje EOS
revizija d.o.o., družba za revidiranje, pred-
stavnik Andersen Worldwide Societe Coo-
perative v Sloveniji.

Gradivo za skupščino BTC, d.d., s pred-
logi sklepov, letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpo-
gled v tajništvu uprave, v 12. nadstropju
poslovne stolpnice, Šmartinska 140 Ljub-
ljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine 10. 5. 2002
do vključno 12. 6. 2002.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na
skupščini. Prijava udeležbe delničarja je pra-
vočasna, če na sedež družbe prispe do 10.
junija 2002. Udeleženci se ob prihodu iden-
tificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt

30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno za-
sedanje skupščine isti dan ob 17. uri, na
istem kraju, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

BTC d.d. Ljubljana
predsednik uprave

Jože Mermal

Št. 131/02 Ob-68631
Skladno z Zakonom o gospodarski dru-

žbah in na podlagi 9. člena Statuta družbe
Slikoplast d.d. Koper, uprava družbe
sklicuje

4. redno sejo skupščine
družbe “Slikoplast” d.d. Koper,

ki bo v sredo, dne 12. 6. 2002 ob 13.
uri na sedežu družbe v Kopru, Ulica 15.
maja 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep:
– za predsedujočega skupščine se izvo-

li Rajko Rešek,
– za dve preštevalki glasov se izvolita

Ljuba Žerjal in Irma Babič,
– skupščini prisostvuje notarka Nevenka

Kovačič.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave

za leto 2001 in poročilom nadzornega sve-
ta za leto 2001.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in članom nadzorne-
ga sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

3.1. Bilančni dobiček iz leta 2001 v zne-
sku 2,865.224,83 SIT se v celoti uporabi
za oblikovanje zakonskih rezerv.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta za poslovno leto 2001 in
se upravi, predsedniku in vsem članom nad-
zornega sveta podeli razrešnico za poslov-
no leto 2001.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev s
prečiščenim besedilom statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejme se spremembe in do-
polnitve s prečiščenim besedilom statuta
družbe.

5. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: za predsednika nadzornega
sveta se določi sejnina v višini 50.000 SIT
BTTO, za člane nadzornega sveta 40.000
SIT BTTO.

Poleg tega pripada vsem članom nad-
zornega sveta povračilo potnih stroškov.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta za leto
2001 in predlagane spremembe in dopolni-
tve s predlogom prečiščenega besedila sta-
tuta so na razpolago delničarjem v tajništvu
na sedežu družbe v Kopru, vsak delovnik
od 8. do 11. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Pravico do udeležbe na seji skupščine in
glasovalno pravico ima delničar, ki pisno
prijavo osebno ali s poštno pošiljko dostavi
v tajništvu družbe tako, da jo le-ta prejme 3
dni pred skupščino in ki je vpisan v delniško
knjigo, najkasneje 10. dan pred dnevom
izvedbe skupščine.

Delničarja lahko na seji zastopa poobla-
ščenec, če se izkaže s pooblastilom v pisni
obliki, ki mora biti predloženo pred začet-
kom skupščine in bo shranjeno ves čas po-
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oblastilnega razmerja na sedežu družbe. Po-
oblastilo mora biti pisno in vsebovati za fi-
zične osebe ime in priimek ter naslov po-
oblastitelja in pooblaščenca, njuni EMŠO
številki in njuna podpisa, število glasov, ki
jih ima pooblastitelj ter kraj in datum izdaje
pooblastila. Za pravne osebe pa ime, pri-
imek ter datum rojstva pooblaščenca in fir-
mo ter podpis in žig pooblastitelja.

Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovni-
ce za glasovanje.

Če se ob prvem sklicu ne doseže sklep-
čnost, se zasedanje skupščine ponovno
opravi isti dan ob 15. uri ter v istih prostorih.
Na seji pa se veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Slikoplast d.d. Koper
uprava družbe

Št. 102/2002 Ob-68632
Na podlagi 14. člena statuta Probanke,

d.d. sklicujemo

14. sejo skupščine
Probanke, d.d.,

ki bo v torek 11. 6. 2002 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.

Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:
1.1. Skupščina banke imenuje tričlansko

delovno predsedstvo, predsednika in dva
člana predsedstva, imenuje dva preštevalca
glasov ter ugotovi prisotnost notarja za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Probanke, d.d. za leto 2001 in pre-
dlog o uporabi bilančnega dobička ter pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina sprejme poročilo nadzor-

nega sveta k letnemu poročilu Probanke,
d.d. za leto 2001.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2001 v vi-
šini 561,088.000 SIT se uporabi:

– za dividende 332,400.000 SIT,
– za pogodbene obveznosti po statutu

51,398.000 SIT,
– nerazporejen dobiček 177,290.000

SIT.
Dividenda za leto 2001: za delnico raz-

reda A in B znaša 277 SIT bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic,

ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki
delnic razreda A in B na dan 13. 6. 2002.

2.3. Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme spremembe in

dopolnitve statuta.
4. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme poslovnik o de-

lu skupščine.
5. Letno poročilo o notranjem revidira-

nju za leto 2001 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme letno po-

ročilo o notranjem revidiranju za leto 2001
z mnenjem nadzornega sveta banke.

6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina pooblašča upravo banke,

da lahko v roku 18 mesecev od dneva spre-
jema tega sklepa izvrši nakup lastnih delnic,
in sicer v višini 600 mio SIT po najnižji ceni
3.000 SIT in najvišji ceni 7.200 SIT za delni-
co razreda A ter za delnico razreda B po
najnižji ceni 3.000 SIT in najvišji 7.200 SIT.

Skupščina pooblašča upravo banke, da
pri odsvojitvi lastnih delnic izključi predno-
stno pravico obstoječim delničarjem.

7. Prenehanje funkcije člana nadzorne-
ga sveta in imenovanje novega člana.

Predlog sklepa:
7.1. Francu Balanču je prenehala funk-

cija člana nadzornega sveta na podlagi od-
stopne izjave z dne 19. 3. 2002.

Z 11. 6. 2002 se za novega člana nad-
zornega sveta imenuje Metod Zaplotnik.

Mandat traja do 14. 3. 2004.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina banke imenuje revizor-

sko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz
Ljubljane za izvedbo redne revizije poslova-
nja Probanke, d.d. za leto 2002.

Delničarjem je gradivo na vpogled od
dneva objave dalje, na vseh poslovnih eno-
tah Probanke, d.d. in na sedežu družbe v
Gosposki ul. 23 v Mariboru, od ponedeljka
do petka med 10. in 12. uro. Enako velja za
letno poročilo za leto 2001 in poročilo nad-
zornega sveta k letnemu poročilu ter za
spremembe in dopolnitve statuta.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime razreda A in imetniki
prednostnih delnic na ime razreda B, ki vsaj
3 dni pred skupščino prijavijo svojo udelež-
bo pisno po faksu 02/22-94-870 ali po e–
mailu na naslov: mitja.godec@probanka.si
ali po pošti na naslov družbe, Probanka,
d.d., Gosposka ul. 23, 2000 Maribor, to je
do petka 7. 6. 2002.

Za delničarje Probanke, d.d. se štejejo
osebe, katerih delnice so tri dni pred skupšči-
no vpisane v delniški knjigi, ki se vodi pri KDD.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih
delnic na ime razreda A. Delničarji se skupšči-
ne lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu.

Delničarji se ob registraciji udeležbe iz-
kažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom
in osebnim dokumentom. Zastopnik oziro-
ma pooblaščenec pravne osebe pa se mo-
ra izkazati še z izpisom iz sodnega registra.

Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure. Prosimo vas,
da upoštevate navedeni termin registracije,
da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom
skupščine.

Probanka, d.d., Maribor

mag. Romana Pajenk
predsednica uprave

Janez Šenica
član uprave

dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega sveta

Ob-68645
Na podlagi določila 36. in 37. člena Sta-

tuta Alchrom d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

9. skupščino
družbe Alchrom d.d.

ki bo dne 21. 6. 2002 v jedilnici, Jugova
17, Ruše, ob 13. uri.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dne-

venga reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se:
a) predlagani predsednik skupščine: An-

gela Obrulj,
b) predlagana verifikacijska komisija:

Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar: Stanislav Bohinc.
3. Poročilo uprave o poslovanju družbe

za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupčina sprejme infor-

macijo o poslovanju družbe.
4. Poročilo predsednika nadzornega

sveta o delu NS v letu 2001.
Predlog sklepa: sprejme se informacija

o delu NS v predlagani obliki.
5. Razporeditev bilančnega dobička.
Bilančni dobiček je sestavljen iz dobič-

kov za leto 1997, 1998, 1999, 2000 in
2001. Skupaj z revalorizacijami znaša
123,975.644,43 SIT.

Uprava in NS predlagata, da se zaradi
olajšav, ki jih je družba uveljavljala vsa ta
leta, dobiček prenese v leto 2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček v sku-
pnem znesku 123,975.644,43 SIT se pre-
nese v leto 2002 s 1. 1. 2002.

Predlog sklepa: skupščina podeli raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2001.

6. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se za revizorja imenuje družba IN Revizija,
Linhartova 1 iz Ljubljane.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-
vizijska družba IN Revizija iz Ljubljane.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD, na dan 19. 6. 2002.

Pooblaščenci pravnih oseb se izkažejo s
pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti
oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Celotno gradivo za skupščino je na vpo-

gled na sedežu družbe v Rušah, Jugova
ulica 17, vsako sredo od 9. do 11. ure.

Alchrom d.d., Ruše

Ob-68663
Na podlagi točke 10.3. Statuta delniške

družbe Intertrans mednarodna špedicija,
d.d., Ljubljana, Brnčičeva 51, sklicujem

šesto skupščino
delniške družbe Intertrans, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 13. 6. 2002 ob 16. uri na

sedežu družbe na Brnčičevi 51, v Ljubljani.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– izvolijo se organi skupščine po predlo-

gu uprave,
– skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka Nada Kumar.
3. Podelitev pooblastila upravi za nakup

lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 240 čl. ZGD-F

skupščina pooblašča upravo, da v obdobju
18 mesecev kupuje lastne delnice po najni-
žji prodajni ceni 1.000 SIT in najvišji prodaj-
ni ceni 6.000 SIT, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
A) skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave in poročilom nadzornega sveta,
B) bilančni dobiček v višini

1.445,382.516,01 SIT se razporeja za:
a) dividende delničarjem, in sicer 208

SIT po delnici. Na dan sklica skupščine ima
družba 6.078 lastnih delnic. Dividende se
izplačajo v višini 79,510.912 SIT,

b) izplačilo nagrade upravi v višini
3,975.545 SIT,

c) izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
višini 3,000.000 SIT,

d) druge rezerve iz dobička v višini
1.358,896.059,01 SIT.

Vir za izplačilo dividende in nagrad je
nerazporejeni dobiček in pripadajoča reva-
lorizacija leta 1999.

Dividende in nagrade se izplačajo v roku
90 dni po sprejemu sklepa.

Do izplačila dividend so upravičeni delni-
čarji, ki so vpisani v KDD na dan skupščine.

C) podeli se razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2002

se imenuje KPMG Slovenija d.o.o. po pre-
dlogu nadzornega sveta.

Za vse točke dnevnega reda sta podala
predloge uprava in nadzorni svet, razen za
točko o imenovanju revizorja, za katerega je
podal predlog nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo uprave in poročilo nadzor-
nega sveta so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe na Brnčičevi 51, v Ljubljani,
v tajništvu direktorja, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic osebno ali njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo
svojo udeležbo prijavili in predložili poobla-
stila tri dni pred skupščino v tajništvu podje-
tja. Pooblastilo mora biti pisno.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda bo po-
tekalo z glasovnicami.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 17. uri z istim dnevnim

redom. V drugem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Intertrans, d.d., Ljubljana
uprava

Rok Svetek

Št. 007358 Ob-68669
Uprava družbe na podlagi 17. člena Statu-

ta delniške družbe Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje

5. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje

Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica

30, Maribor,
ki bo v torek, 11. 6. 2002 ob 10. uri, na

sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se za ob-
dobje določeno s statutom izvoli predse-
dnik odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ma-
teja Stanič-Rudolf iz podjetja RR&CO,
d.o.o. in Jožica Potnik iz Cestnega podjetja
Maribor, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat iz Maribora, Vetrinj-
ska 11.

2. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nom nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta ter seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je imeno-
val svet delavcev.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je čla-
nom nadzornega sveta predstavnikom del-
ničarjev potekel mandat dne 17. 4. 2002.

Za člane nadzornega sveta – predstavni-
ki delničarjev se za dobo štirih let izvolijo:
Brglez Stane, Lobnik Peter, Rojs Bogdan in
Sok Marko.

Skupščina se seznani z imenovanjem
članov nadzornega sveta, ki ju je imenoval
svet delavcev.

3. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
3.1 skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2001,

3.2 v skladu z 282. členom Zakona o
gospodarskih družbah revaloriziran bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2001 v višini
292,387.671,66 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njem odločalo v naslednjih po-
slovnih letih,

3.3 v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2001 in jima podeljuje razre-
šnico.

4. Spremembe in uskladitev dejavnosti
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se sledeče
spremembe in uskladitev dejavnosti družbe
z SKD:

Prvič: črtajo se sledeče dejavnosti:
CB/14.110 Pridobivanje kamnin za

gradbene namene
CB/14.500 Pridobivanje drugih rudnin

in kamnin, d.n.
F/45.240 Hidrogradnja in urejanje voda
H/55.239 Druge nastanitve za krajši

čas, d.n.
H/55.309 Dejavnost drugih prehrambe-

nih obratov
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem, d.n.
K/72.200 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi
K/74.202 Prostorsko planiranje in urba-

nistično načrtovanje
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene
Drugič: dejavnost družbe se razširi s sle-

dečimi dejavnostmi:
CB/14.110 Pridobivanje okrasnega in

gradbenega kamna
CB/14.120 Pridobivanje apnenca, sa-

dre in krede
CB/14.130 Pridobivanje skrilavcev
CB/14.220 Pridobivanje gline in kaoli-

na
CB/14.300 Pridobivanje mineralov za

kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mine-
ralnih gnojil

CB/14.400 Pridobivanje soli
CB/14.500 Pridobivanje drugih rudnin

in kamnin
DD/20.300 Stavbno mizarstvo
DG/24.300 Proizvodnja kritnih barv, la-

kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov

DG/24.620 Proizvodnja sredstev za le-
pljenje

DG/24.660 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov

DH/25.210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas

DH/25.220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas

DH/25.230 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo

DH/25.240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas

DI/26.300 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic

DI/26.400 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo

DI/26.510 Proizvodnja cementa
DI/26.520 Proizvodnja apna
DI/26.530 Proizvodnja mavca
DI/26.620 Proizvodnja izdelkov iz mav-

ca za gradbeništvo
DI/26.640 Proizvodnja malte
DI/26.650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-

natega cementa
DI/26.700 Obdelava naravnega kamna
DI/26.810 Proizvodnja brusilnih sred-

stev
DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih kon-

strukcij in njihovih delov
DJ/28.120 Proizvodnja kovinskega stav-

bnega pohištva
DJ/28.210 Proizvodnja kovinskih rezer-

voarjev, cistern, kontejnerjev
DJ/28.220 Proizvodnja radiatorjev in ko-

tlov za centralno ogrevanje
DJ/28.300 Proizvodnja parnih kotlov,

razen kotlov za centralno ogrevanje
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DJ/28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija

DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino
DJ/28.512 Druga površinska in toplot-

na obdelava kovin
DJ/28.520 Splošna mehanična dela
DJ/28.610 Proizvodnja rezilnega oro-

dja
DJ/28.621 Proizvodnja ročnega orodja
DJ/28.622 Proizvodnja orodja za stroje
DJ/28.630 Proizvodnja ključavnic, oko-

vja
DJ/28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov,

sodov in podobnih posod
DJ/28.720 Proizvodnja lahke kovinske

embalaže
DJ/28.730 Proizvodnja izdelkov iz žice
DJ/28.740 Proizvodnja vijačnega mate-

riala, vezi, verig, vzmeti
DJ/28.750 Proizvodnja drugih kovinskih

izdelkov, d.n.
DK/29.520 Proizvodnja rudarskih in

gradbenih strojev
DK/29.560 Proizvodnja strojev za dru-

ge posebne namene
DM/34.100 Proizvodnja motornih vozil
DM/34.200 Proizvodnja karoserij za vo-

zila; proizvodnja prikolic in polprikolic
DM/34.300 Proizvodnja delov in dodat-

ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje

DM/35.110 Gradnja in popravilo ladij
DM/35.120 Proizvodnja in popravilo

čolnov za razvedrilo in šport
DM/35.500 Proizvodnja drugih vozil
DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostan-

kov in odpadkov
DN/37.200 Reciklaža nekovinskih

ostankov in odpadkov
E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribu-

cija vode
F/45.220 Postavljanje ostrešij in krov-

ska dela
F/45.240 Gradnja vodnih objektov
F/45.310 Električne inštalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sani-

tarne inštalacije
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in dru-

gega pohištva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F/45.441 Steklarska dela
F/45.442 Pleskarska dela
G/50.301 Trgovina na debelo z rezer-

vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo

G/50.402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo

G/50.403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo

G/50.404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles

G/50.501 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi

G/50.502 Posredništvo pri trgovini na
drobno z motornimi gorivi

G/51.120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala

G/51.140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal

G/51.150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
drugih kovinskih izdelkov

G/51.180 Posredništvo, specializirano
za prodajo drugih določenih izdelkov – (ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov)

G/51.190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov

G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe

G/51.520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami

G/51.540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje

G/51.550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi

G/51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki

G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki

G/51.810 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji

G/51.820 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji

G/51.830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo

G/51.840 Trgovina na debelo z raču-
nalniško opremo

G/51.850 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in opremo

G/51.860 Trgovina na debelo z elek-
tronskimi deli in opremo

G/51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo

G/51.880 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem

G/51.900 Druga trgovina na debelo
G/52.120 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah
G/52.461 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki
G/52.462 Trgovina na drobno z barva-

mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
G/52.484 Trgovina na drobno s kuri-

vom
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.500 Trgovina na drobno z rablje-

nim blagom
G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
G/52.630 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln
G/52.720 Popravilo električnih gospo-

dinjskih naprav
G/52.740 Druga popravila izdelkov ši-

roke porabe
H/55.100 Dejavnost hotelov in podo-

bnih obratov
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.232 Dejavnost turističnih kmetij z

nastanitvijo
H/55.233 Oddajanje sob gospodinjstev

gostom
H/55.234 Dejavnost dijaških, študen-

skih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas

H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij

H/55.304 Dejavnost premičnih in provi-
zoričnih gostinskih obratov

H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitve

H/55.400 Točenje pijač
I/60.100 Železniški promet
I/60.211 Mestni in primestni potniški

promet na rednih linijah
I/60.212 Medkrajevni potniški cestni

promet na rednih linijah
I/60.300 Cevovodni transport
I/63.110 Prekladanje
I/63.120 Skladiščenje
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v

kopenskem prometu
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti

I/64.120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte

I/64.200 Telekomunikacije
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
J/67.130 Pomožne dejavnosti, poveza-

ne s finančnim posredništvom (Samo za-
stavljalnice in menjalnice)

K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg

K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami

K/70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi

K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vo-

zil v najem
K/71.310 Dajanje kmetijskih strojev in

opreme v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov ši-

roke porabe
K/72.210 Razvoj in založba program-

skih paketov
K/72.220 Oskrba z računalniškimi pro-

grami in svetovanje
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne stori-

tve
K/72.500 Vzdrževanje in popravila pi-

sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav

K/72.600 Druge računalniške dejavno-
sti

K/73.101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja

K/73.201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja

K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in

krajinsko načrtovanje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.600 Poizvedovalne dejavnosti in

varovanje, samo varovanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.820 Pakiranje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opra-

vila
K/74.860 Dejavnost klicnih centrov
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K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov

K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

M/80.422 Drugo izobraževanje, izpo-
polnjevanje in usposabljanje, d.n.

O/90.010 Ravnanje z odplakami
O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje

in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov

O/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
O/90.031 Čiščenje okolja
O/90.032 Druge dejavnosti javne higie-

ne
5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta družbe.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta uprava predlaga nasled-
nji sklep: Sprejmejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: imenuje se revizorja Au-
ditor revizijska družba, d.o.o., iz Ptuja, Mur-
kova ul. 4, za revizijo računovodskih izka-
zov družbe za leto 2002.

7. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: nadzorni svet je za svoje
delo upravičen do sejnine. Predsedniku pri-
pada sejnina v višini 46.000 SIT neto, čla-
nom pa v višini 35.000 SIT neto in se na
začetku poslovnega leta višina sejnin uskla-
di z rastjo drobno prodajnih cen. Poleg tega
pripada članom nadzornega sveta za udele-
žbo na seji tudi povračilo potnih in drugih
razumnih stroškov.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov, predlaganimi spremembami in do-
polnitvami statuta družbe in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta v skladu z 274.a čle-
na ZGD-F je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe Cestnega podjetja Maribor,
d.d., Maribor, Iztokova ulica 30 – Kadrov-
sko pravno področje pri Diani Praljak, dipl.
org. menedž., vsak delovni dan od 8. do
10. ure, od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD-Centralni klirinško depot-
ni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 1. 6. 2002,
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se osebno ali po poobla-
ščencu oziroma zastopniku, in sicer na pod-
lagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in za-

stopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi
najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja
skupščine, to je do 8. 6. 2002 do 10. ure.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 10.30, na mestu prve-

ga sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine eno uro pred začetkom skup-
ščine.

Cestno podjetje Maribor, d.d., Maribor
generalni direktor

mag. Anton Bergauer

Ob-68679
Na podlagi 45. člena statuta družbe Go-

stinsko podjetje DAJ – DAM d.d. Ljubljana,
Resljeva cesta 48, uprava sklicuje

8. skupščino
družbe Gostinsko podjetje DAJ – DAM

d.d., Ljubljana, Resljeva cesta 48
ki bo dne 13. 6. 2002 ob 9. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat.
Verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Refad Mešić,
– preštevalki glasov: Marjana Fleten in

Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02 ) tako, da se:

– dejavnosti s šiframi DA/15.13,
DE/22.22, H/55.1, H/55.30, H/55.302,
H/55.40, H/55.51 in H/55.52 uskladijo z
veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti;

– dejavnost s šifro »H/55.2 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih zmo-
gljivosti za krajši čas« nadomesti z dejav-
nostmi s šiframi:

– H/55.210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč,

– H/55.220 Dejavnost kampov,
– H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih domov,
– H/55.239 Druge nastanitve za krajši

čas.
b) Dejavnost družbe se razširi z nasled-

njimi dejavnostmi:
– DA/15.520 Proizvodnja sladoleda,
– G/51.320 Trgovina na debelo z me-

som in mesnimi izdelki,
– H/55.303 Dejavnost slaščičarn, ka-

varn,
– H/55.304 Dejavnost premičnih in pro-

vizoričnih gostinskih obratov,
– I/61.200 Promet po rekah, jezerih in

prekopih,
– J/65.210 Finančni zakup (leasing),
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami,
– K 74.120 Računovodske, knjigovod-

ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje,

– K/74.852 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje,

– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov,

– K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe DAJ -
DAM d.d. na dan 31. 12. 2001
16,581.268,17 SIT.

Bilančni dobiček za leto 2001 se razpo-
redi v druge rezerve iz dobička.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in čla-
nom nadzornega sveta družbe za leto 2001.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi spreje-
te spremembe statuta o zmanjšanju števila
članov nadzornega sveta družbe, skupščina
razreši dosedanje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev in izvoli naslednja
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev:

1. Milan Neffat,
2. Kraševec Ivan,
za naslednje mandatno obdobje.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev DAJ - DAM, d.d. izvolil novega člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev,
za naslednje mandatno obdobje.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo B & A d.o.o., Litijska cesta
45, Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, vključno z besedilom let-
nega poročila za leto 2001 z mnenjem re-
vizorja, pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila in besedi-
lom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta družbe, bo na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
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Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Gostinsko podjetje
Daj - Dam d.d.

direktor družbe:
Bojan Zorc

Ob-68680
Na podlagi 24. člena Statuta delniške

družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska
cesta 34, direktor družbe vabi delničarje
na

8. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,

ki bo v četrtek, 13. 6. 2002 ob 12. uri,
v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slo-
venska cesta 34.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine ter seznanitev skupščine s prisotnim
notarjem.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Niko Koritnik, za člane veri-
fikacijske komisije se izvolijo: Ljiljana Mijai-
lovič, Maruša Peternelj in Olga Zupanc.

Skupščina se seznani s prisotnim notar-
jem na skupščini.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 23. 4. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

b) Bilančni dobiček v višini
266,172.911,28 SIT ostane nerazpore-
jen.

c) Skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2001.

3. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarjev in seznani-
tev s članom nadzornega sveta, predstav-
nikom zaposlenih za naslednje mandatno
obdobje.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev, za nasled-
nje 4-letno mandatno obdobje, ki se prič-
ne z dnem 22. 2. 2003, skupščina imenu-
je Luka Tatiča in Franca Gajška.

Skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta, predstavnika za-
poslenih.

4. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja za leto 2002.

Predlog sklepa: sprejmejo se izhodišča
plana poslovanja za leto 2002.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa: za revizorja za poslov-
no leto 2002 se imenuje revizorska družba
Auditor d.o.o. iz Ptuja.

6. Informacija o načrtovani širitvi poslo-
vanja družbe.

Predlog sklepa: skupščina vzame na
znanje načrtovano širitev poslovanja druž-
be.

Letno poročilo uprave za leto 2001, po-
ročilo revizorja in pisno poročilo nadzorne-
ga sveta ter ostala gradiva za skupščino s
predlogi sklepov so delničarjem na voljo v
tajništvu Hotela Slon d.d. Ljubljana, Slo-
venska cesta 34, vsak delavnik med 9. in
12. uro, v času od dneva objave sklica
skupščine dalje.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda podajo v pisni obliki v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo tisti delni-
čarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.

Pooblaščenci oziroma zastopniki se mo-
rajo pred skupščino izkazati s pisnim po-
oblastilom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine dne 14. 6.
2002 ob 12. uri, v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Hotel Slon, d.d.
direktor

Ob-68697
Skladno z 42. točko statuta delniške

družbe Klima Celje d.d. sklicuje uprava
družbe

4. skupščino
družbe Klima Celje d.d.

ki bo v sredo 12. 6. 2002 ob 12. uri v
prostorih družbe Delavska c. 5, v Celju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

organi skupščine. Seji bo prisotvoval notar
Anton Rojec.

2. Seznanitev z letnim poročilom upra-
ve in pisnim poročilom nadzornega sveta
za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznanja
s poročilom uprave in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2001.

3. Podelitev razrešnice za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje

razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
leto 2001.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička ali kritja izgube.

Skupščina na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta k predlogu uprave o
pokritju izgube poslovnega leta 2001 sprej-
me sklep: celotna izguba v višini
18,582.000 SIT se pokrije iz rezerv druž-
be.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Zaradi uskladitve s standarno klasifika-

cijo dejavnosti (Ur. l. št. 2/2002) in spre-
menjenim ZGD, uprava in nadzorni svet da-
jeta predlog sklepa: s predlaganimi spre-
membami se uskladi dosedanji statut dru-
žbe in sprejme njegovo prečiščeno
besedilo, ki vsebuje predlagane spremem-
be in v celoti nadomešča statut družbe z
dne 7. 6. 2000, sedmega junija 2000.

6. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se za re-

vizorja družbe za poslovno leto 2002 izbe-
re revizijska družba Abeceda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje do 10. 6. 2002
do 12. ure pisno prijavili svojo udeležbo na
seji skupščine in so vpisani v delniško knji-
go, po stanju na dan skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu družbe vsak dan od 10. do 13. ure.

Klima Celje d.d.
predsednik uprave

Zvonimir Cepuš

Ob-68787

Na podlagi 28. člena Statuta Ajdacom
d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem

skupščino delničarjev,

ki bo v torek, 12. junija 2002 ob 14.
uri, v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljub-
ljani, Šmartinska 152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega predsed-
stva.

Predlog sklepa uprave: izvoli se delov-
no predsedstvo v sestavi: predsednik in
dva člana.

2. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

3. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) višina bilančnega dobička za delitev
za poslovno leto 2001 je 206,212.632,34
SIT;

b) bilančni dobiček se razdeli za:
– dividende delničarjem v vrednosti 580

SIT za delnico kar skupaj predstavlja
86,545.280 SIT;
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– izplačilo dividend se izvrši iz čistega
dobička leta 2001;

– bilančni dobiček v višini
119,667.352,34 SIT se razporedi za dru-
ge rezerve iz dobička.

Dividende se izplačajo do 30. junija
2002.

Do izplačila dividend so upravičeni tisti
lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan
14. 6. 2002.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2001.

4. Predlog za sprejem sklepa o pridobi-
vanju lastnih delnic družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobro-
bit družbe kupi lastne delnice družbe s
tem, da skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;

b) oblikujejo se rezerve za namen naku-
pa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu s
predpisi;

c) pooblastilo iz točke a. tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščini družbe se predlaga, da za poslovno
leto 2002, za revizorja družbe imenuje
EOS revizija d.o.o., družba za revidiranje,
predstavnik Andersen Worldwide Societe
Cooperative v Sloveniji.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

člana nadzornega sveta se imenuje Jože
Mermal do izteka mandata dosedanjim čla-
nom nadzornega sveta, to je do 10. 5.
2005.

Gradivo za skupščino Ajdacom d.d., s
predlogi sklepov, letnim poročilom in po-
ročilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled v informacijski pisarni, I. nad-
stropje poslovne stavbe Šmartinska 152,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
10. 5. 2002 do vključno 12. 6. 2002.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na
skupščini. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
10. 6. 2002.

Udeleženci se ob prihodu identificirajo
z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt

30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno za-
sedanje skupščine isti dan na istem kraju
ob 15. uri, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ajdacom d.d.
uprava družbe

Ob-68715
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe

FMR, Podjetje za financiranje, marketing
in razvoj, d.d., sklicujem

8. redno skupščino
družbe FMR d.d., Idrija

ki bo v petek, 14. 6. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči

skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za leto 2001 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega po-
ročila.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2001
in s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu Letnega poročila družbe za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o upo-
rabi bilančnega dobička in se podeli razre-
šnica upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2002 imenuje revizijska dru-
žba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k

posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
od dneva objave sklica do dneva skupšči-
ne vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD po stanju na dan 12. 6. 2002, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V
imenu delničarjev se lahko skupščine ude-
ležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno,
zastopniki pa so dolžni predložiti dokument
o zakonitem zastopstvu delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

FMR d.d.
direktor

Andrej Kren

Ob-68717
Na podlagi 41. člena Statuta delniške

družbe, uprava sklicuje

7. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje

Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 16. uri,

v jedilnici družbe, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednika skup-
ščine se določi: Rajko Žnideršič, za preš-
tevalca glasov se izvolita: Mara Mustar in
Tanja Gregel. Skupščini prisostvuje notar
Tonček Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v
vlogi zapisnikarja.

2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2001
in potrdi predlog kritja izgube ter podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
leto 2001.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v
prostorih uprave, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, v času od 17. 6. 2002 do
21. 6. 2002.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora bi-
ti pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 17. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.

Elektron, d.d.
uprava

Ob-68730

Na podlagi točk 7.2. in 7.3 statuta in v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
uprava družbe ITPP-Industrija termičnih
aparatov, žičnih tkanin in plastike,d.d.
Ribnica, Opekarska 45, sklicuje

8. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 11. 6. 2002 ob 17. uri na

sedežu družbe v Ribnici, Opekarska 45, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine po predlogu uprave.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Informacija o poteku postopka prisil-

ne poravnave.
3. Informacija o potrebnih ukrepih po

Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane dru-
žbi. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
in zastopnik mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine v pisni obliki.

ITPP-Industrija termičnih aparatov,
žičnih tkanin in plastike, d.d., Ribnica

uprava družbe
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 52/2002 S-68651
To sodišče je s sklepom z dne 12. 4.

2002 pod opr. št. St 52/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom AK
International d.o.o., Ljubljana, matična
številka 5967384.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12.
4. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Maks Gale iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvor-
ska 5, Trbovlje,

– TIM Laško d.d., Sp. Rečica 77, La-
ško.

– Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica,
– Vezave Urmet Domus d.o.o., XXX. di-

vizije 19c, Nova Gorica,
– Andrej Kržišnik, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 4. 2002

St 119/2001-31 S-68652
To sodišče je s sklepom opr. št. St

119/2001 z dne 11. 4. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom Al-
tas Nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Tržaška 135, Ljubljana in njegovimi upni-
ki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:

– upnikom razreda 1 terjatve ločitvenih
in izločitvenih upnikov, katerih položaj se s
pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi ne spremeni,

– upniku razreda terjatev države iz na-
slova zamudnih obresti, ki so se natekla od

Objave sodišč
neplačanih davkov in prispevkov do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, za ka-
tere velja odpust celotne obveznosti skla-
dno s 16. členom Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij,

– upnikom razreda 3 terjatve upnikov, ki
vključujejo vse ostale terjatve, ki niso uvr-
ščene v 1. in 2. razred in se poplačajo v
enem letu v višini 20%, nominalno in brez
obresti.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 27. 11. 2001 od dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ko-
loni ugotovljenih terjatev (priloga 1), ki je
sestavni del sklepa. Dolžnik jih je zato dol-
žan izplačati v višini, navedeni v koloni zma-
njšani znesek terjatev v roku enega leta, vse
kot navedeno v isti prilogi.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne 9. 4.
2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 24. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2002

St 66/97 S-68653
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom pod opr. št. St 66/97 dne 22. 4.
2002 v stečajnem postopku nad dolžnikom
Termika Montaža d.o.o., Kamniška 25,
Ljubljana zaključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2002

St 77/2002-8 S-68654
To sodišče je s sklepom St 77/2002

dne 25. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SRS, podjetje za trgovino
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pokljukar-
jeva 102, matična številka: 1243748, šifra
dejavnosti: 50.500.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Me-
lita Butara, Mala čolnarska 9B, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča, ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2002

St 74/98 S-68664
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad MP Instalacija d.d. - v ste-
čaju, Kamniška 48a, Ljubljana za dne
10. 6. 2002 ob 12.15 v sobi 368/III ter
narok za preizkus terjatev istega dne ob 12.
uri in v isti sobi.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2002

St 33/2001 S-68655
To sodišče je s sklepom opr. št. St

33/2001 z dne 25. 4. 2002, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Kumer Jože s.p., Maistrova ulica
7, Slovenj Gradec, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov pod opr. št. 07-0233/94 ter matično
številko obrata 5204478 pri DURS, Davčni
urad Maribor, Izpostava Dravograd.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 4. 2002

St 10/2002-9 S-68656
To sodišče je na seji senata dne 25. 4.

2002 pod opr. št. St 10/2002 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Gral-
ma, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. Metlika, Marentičeva 7, Metlika,
matična št. 5785235, šifra dejavnosti
50.100, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gralma, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. Metlika, Marentičeva 7, Metlika, iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 4. 2002

St 34/2002 S-68657
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 34/2002 sklep z
dne 26. 4. 2002:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Media grafika, Podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje invali-
dov d.o.o., Štrbenkova 1, Velenje (matič-
na številka: 5343739) in njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatev in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (26. 4. 2002).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začeka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
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vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.700 SIT)
in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavijo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spomin-
ska 16, Celje, številka delovnega dovolje-
nja L8/2000.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. RS, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,

2. Veplas d.d. Velenje, Štrbenkova 1,
Velenje,

3. Plastika Majda Kolbl s.p., Prežihove-
ga Voranca 4, Murska Sobota,

4. NLB d.d., Poslovna enota Velenje,
Rudarska 2, Velenje,

5. Jeraj Hermina, Kidričeva ulica 6, Ve-
lenje.

VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 2,500.000 SIT na žiro račun
Okrožnega sodišča v Celju št.
50700-696-250, sklic na št. 5-34-2002, v
roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 4. 2002

St 28/2002-26 S-68658
To sodišče je s sklepom opr. št. St

28/2002 z dne 24. 4. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Avto-
treiding Podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve d.o.o., Slovenska Bistrica,
Pohorskega bataljona 11.

Matična številka dolžnika je 5929857,
šifra njegove dejavnosti pa 34.200. Upniki,
katerih terjatve so nastale do dneva nabitja
oklica o začetku postopka prisilne poravna-
ve na oglasno desko, naj z obrazloženo vlo-
go v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po tej objavi prijavijo svoje terja-
tve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Alenka Gril, dipl. ek., stan. Lorbeko-
va 17, Limbuš.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Banka Vipa d.d., Nova Gorica, Erjav-
čeva ulica 2,

2. Merkur Trgovina in storitve d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 7,

3. Eurocity Transportno in proizvodno
podjetje d.o.o., Slovenj Gradec, Pod gra-
dom 3,

4. OGV d.o.o., Ljubljana, Vipavska 19a,
5. delavski zaupnik Ivo Kučič, Sloven-

ska Bistrica, Slovenska 15.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 24. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2002

St 32/2002 S-68659

To sodišče v Mariboru je s sklepom opr.
št. St 32/2002 z dne 22. 4. 2002 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
PIK tekstil Družba za proizvodnjo, trgo-
vino, storitve in usposabljanje in zapo-
slovanje invalidov d.o.o., Maribor, Ulica
Kraljeviča Marka 5.

Matična številka dolžnika je 1199293, ši-
fra njegove dejavnosti pa 18.220. Upniki, ka-
terih terjatve so nastale do dneva nabitja okli-
ca o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
tej objavi prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Majda Jaki, dipl. ek., stan. Koroška
c. 75, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

2. M.R. Commerce d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 184,

3. Meso Nikl d.o.o., Maribor, Betnavska
cesta 122,

4. PIK Tovarna perila in konfekcije d.d.,
Maribor, Ulica Kraljeviča Marka 5,

5. delavska zaupnica Jerena Maurič, Ma-
ribor, Navršnikova 14.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 22. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2002

St 1/2002 S-68660

To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2002 z dne 23. 4. 2002 na podlagi prve-
ga odstavka 99. člena ZPPSL začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom APRO d.o.o.
Bled, podjetje za trgovino, turizem in ko-
mercialne storitve, Cesta Gorenjskega
odreda 15a, Bled, matična številka
5654157, šifra dejavnosti 51.190 in posto-
pek z istim dnem zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2002

St 46/2001-68 S-68661

Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom TIO pnev-
matika, proizvodnja indrustrijske pnev-
matike in hidravlike, d.o.o., Lesce, Alp-
ska cesta 43, Lesce bo dne 31. 5. 2002
ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča med uradnimi urami.

Poravnalni senat vabi upnike, da se na-
roka udeležijo.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 29. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 4. 2002

St 6/2002-15 S-68662

Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Beba shop, Trgovina s pleteni-
nami in tekstilom Korošec Irma s.p. Bo-
reci 1, Križevci pri Ljutomeru, se iz raz-
loga drugega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, za-
ključi.

Premoženje se izroči Občini Ljutomer,
na območju katere je dolžnikov sedež, brez
prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2002

St 10/2000 S-68754

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad IMAQ Zunanja in notranja
trgovina d.o.o. - v stečaju, Dalmatinova
4, Ljubljana, za dne 11. 6. 2002 ob 10. uri
v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2002

St 1/2002-23 S-68677

V postopku prisilne poravnave med dol-
žnikom Treles, mizarsko podjetje Treb-
nje d.o.o., Trebnje, Temeniška pot 4 in
njegovimi upniki vabi poravnalni senat upni-
ke na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne
17. 6. 2002 ob 9. uri v sobi 108 tukajšnje-
ga sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolni-
tev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
15, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 5. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2002/00050 IZ-7524
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00050, ki ga je dne 11. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bi-
la ustanovljena na poslovnem prostoru -
lokalu v izmeri 220 m2, v pritličju poslov-
no stanovanjsekga objekta SPB-1 Center
Domžale v Domžalah in skladišču v izmeri
50 m2, v kleti objekta, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice Banke
Celje d.d., Glavna podružnica Ljubljana,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 28,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 3. 2002

In 23/02 IZ-7572
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnice Helene Bizjak, Bratovševa
ploščad 16, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-
nik Damjan Mihevc iz Ljubljane, zoper dol-
žnico Zlato Cingerle, Kvedrova 16, Koper,
zaradi izterjave 3,000.000 SIT, dne 12. 4.
2002 sklenilo:
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zarubi se dolžničina nepremičnina, dvo-
sobno stanovanje št. 16, v izmeri 40,53 m2,
ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanj-
ske hiše na naslovu Kvedrova 16, Koper, ki
stoji na parc. št. 291/1, vl. št. 731, k.o.
Semedela.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnici, sicer stori
kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2002

Z 577/2001 IZ-5286

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 577/2001 z dne 25. 1.
2002, je bil poslovni prostor v poslovni stav-
bi v Bistrici pri Tržiču, Cesta Ste Marie aux
Mines 17, v velikosti 165,80 m2, zgrajenem
leta 1985, v Paviljonu B-4, od osi 3 do 9,
zgrajenem na parc. št. 221/3, 221/5, 222,
223, 224, 225, 229/1 in 229/2, vse k.o.
Bistrica, ki še ni vpisan v zemljiški knjigi in
ga je zastavni dolžnik Viljem Romih, roj. 25.
6. 1941, Pod Šijo 14, Tržič, pridobil v last
po kupoprodajni pogodbi z dne 10. 6.
1996, ki jo je sklenil s Podjetjem Roma-Tex,
proizvodnja in trgovina d.o.o., Pod Šijo 14,
Tržič, na naroku 1. 3. 2002 zarubljen za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni po-
godbi št. 27832/7 z dne 21. 11. 2001, v
višini 20,000.000 SIT s pripadki, v korist
upnice Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska
c. 58, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2002

In 2001/00010 IZ-7535

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2001/00010 z
dne 13. 9. 2001, je bil dne 8. 11. 2001
opravljen v korist upnice Vele Trgovske dru-
žbe d.d., Ljubljanska c. 64, Domžale, rubež
stanovanja št. 21, v 3. nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Ravne 24, Tr-
žič, v izmeri 59,65 m2, ki je last dolžnika
Darka Smukoviča, Ravne 24, Tržič.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2002

In 2001/00127 IZ-8785

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-
dišča v Kranju, opr. št. In 2001/00127 z dne
21. 2. 2002, je bil dne 17. 4. 2002 opravljen
v korist upnika Miloša Kadivnika, Rojska 29,
Domžale, rubež dvosobnega stanovanja s ka-
binetom št. 4, v skupni izmeri 90,77 m2 in
treh polkletnih prostorov v izmeri 54,23 m2, ki
se nahajajo v pritličju objekta A20, na naslovu
Trg Prešernove brigade 6, Kranj, ki stoji na
parc. št. 348, k.o. Primskovo, last dolžnika
Antona Ungerja, Železniška 2, Domžale.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2002

Z 2002/00247 IZ-7527

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00247, ki ga je dne 4. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v stanovanjski hiši
Kardeljeva 8, sedaj Slovenska 11, stoječi
na parc. št. 149, vpisani v vl. št. 113, k.o.
Gradišče, ki leži v 2. nadstropju v skupni
izmeri 149 m2, ki je last dolžnika in zastavi-
teljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 12.
1998 med dolžnikom in zastaviteljico kot
kupcema ter prodajalcem Vido Birovljev,
Slovenska c. 11, Ljubljana, zastavna pravi-
ca v korist upnice Banke Celje d.d., Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
32.760 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00643 IZ-7538
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00643, ki ga je dne 4. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 14, v
izmeri 61,23 m2, v III. nadstropju stanovanj-
skega objekta na naslovu Polje cesta XII/4,
Ljubljana, ki obsega dve sobi, kuhinjo, pred-
sobo, WC s kopalnico, kateremu pripada
tudi klet ter pravica souporabe skupnih de-
lov, prostorov in naprav ter funkcionalnega
zemljišča, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 297/91 z dne
30. 12. 1991, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ka BKS-leasing d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002

Z 2002/00464 IZ-7539
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00464, ki ga je dne 4. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 2, v
izmeri 50,92 m2, v stanovanjski hiši na Alja-
ževi 22 v Ljubljani, stoječi na parc. št.
855/2, k.o. Sp. Šiška, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 19. 11. 2001 med prodajalko Martino
Tomšič in dolžnikom kot kupcem, s prepo-
vedjo obremenitve in odtujitve, zastavna pra-
vica v korist upnice Slovenske investicijske
banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 14.400
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002

In 2001/01033 IZ-7544
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 23. 11. 2001, opr. št. In 2001/01033,
je bil dne 4. 12. 2001 opravljen rubež gar-
sonjere št. 51, v izmeri 25,69 m2, na naslo-
vu Vojkova 71 v Ljubljani.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2002

Z 2002/00452 IZ-7548
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00452, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-

lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 109,
ki se nahaja v dvanajstem nadstropju stavbe
na naslovu Brodarjev trg 14, Ljubljana, v
izmeri 81,48 m2, s shrambo št. 109, ki je
last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
9. 3. 1998 med prodajalcem Mitić Tomisla-
vom in zastaviteljema kot kupcema, s pre-
povedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investicij-
ske družbe d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002

Z 2001/00938 IZ-1057
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 912/01 z dne 5. 11. 2001, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00938
z dne 17. 12. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega dvosobno stanovanje št. 26, v sku-
pni izmeri 59,43 m2, ki se nahaja v III. nad-
stropju stanovanjske hiše v Mariboru, Mar-
kovičeva ul. 11, parc. št. 923/4, doslej
pripisano k vl. št. 1841, k.o. Pobrežje, za
katero še ni izvedena etažna lastnina, ki je
do celote v lasti dolžnice in zastaviteljice
Dušanke Gluvić, na podlagi darilne pogod-
be z dne 15. 2. 1999, v korist upnika Raif-
feisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorf-
strasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, v višini
140.000 ATS s pp, v tolarski protivredno-
sti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2001

Z 2001/00939 IZ-1058
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 913/01 z dne 5. 11. 2001, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00939
z dne 17. 12. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega dvosobno stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 58,75 m2, v II. nadstropju stanovanj-
skega bloka v Mariboru, Prušnikova ul. 18,
stoječe na parc. št. 1114/1, doslej pripisa-
no k vl. št. 1414, k.o. Sp. Radvanje, za
katero še ni izvedena etažna lastnina, ki je v
lasti dolžnikov in zastaviteljev Vac Francija
in Vac Štefanije, za vsakega do 1/2 celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
031/93 z dne 26. 7. 1993, v korist upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzen-
dorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za-
radi zavarovanja denarne terjatve v višini
170.000 ATS s pp, v tolarski protivredno-
sti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2001

Z 2001/01052 IZ-3159
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/01052 z dne
22. 1. 2002, je bila nepremičnina, dvosob-
no stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanj-
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ske hiše v Mariboru, Ul. Šercerjeve brigade
14, v skupni izmeri 70,51 m2, s kletjo
5,55 m2, stoječe na parc. št. 207, pripisa-
no v vl. št., k.o. Tezno, ki je do celote last
Zlatke Šalamun, dne 22. 1. 2002 na naro-
ku zarubljena v korist upnika Raiffeisenbank
Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v znesku 160.000 ATS, kar
predstavlja 11.628 EUR, v tolarski protivre-
dnosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2002

Z 2001/01051 IZ-3164
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/01051 z dne 22.
1. 2002, je bila nepremičnina, poslovni lokal
B v pritličju večnamenskega objekta avtobu-
snega terminala v Mariboru, Mlinska ul. 1,
med osmi 2 in 3, v skupni izmeri 57,94 m2,
zgrajen na parc. št. 1112, 1121, 1126/2,
1129/2, 1131/2, 1899/3, 1900/1,
1902/1 in 1904, pripisano v vl. št., k.o.
Maribor-Grad, ki je last Tomislava in Borica
Aždajića, za vsakega do 1/2 celote, dne 22.
1. 2002 na naroku zarubljena v korist upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, Avstrija, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 500.000
ATS, kar predstavlja 36.338 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2002

Z 2002/00012 IZ-7481
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 1360/2001 z dne 21. 12. 2001, v skla-
du s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00012, dne 29. 3. 2002 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 21, v
izmeri 44,67 m2, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Goriška ul. 1b, last zastavitelja Marjana Ve-
dlina, na podlagi prodajne pogodbe 23. 10.
2001, sklenjene s prodajalcem Jeklotehna
Maribor d.d. - v stečaju, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljub-
ljana, v višini 5,000.000 SIT s pp, do dol-
žnika Neemsis d.o.o. Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2002

Z 2001/01002 IZ-7531
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Friderika Bukoviča iz Maribora št. SV
1193/2001 z dne 23. 11. 2001, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2001/01002 z dne
12. 3. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 23, v VII. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Borova vas 30, v skupni izme-
ri 65,36 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 23, v izmeri 4,38 m2 in s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napra-
vah objekta na zemljišču, na katerem objekt
stoji ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na
parc. št. 2362, k.o. Spodnje Radvanje in je
last zastavitelja na osnovi prodajne pogodbe
št. 4020/93 z dne 1. 10. 1993 in aneksa k

prodajni pogodbi z dne 9. 11. 2000, v zava-
rovanje denarne terjatve upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140,
v višini 29.950 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

Z 2002/00205 IZ-7541

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00205 z dne
11. 4. 2002, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 3, v stanovanjski hiši Pivkova ulica
5, v pritličju, parc. št. 771, pripisana v vl. št.
1186, k.o. Tabor, ki obsega 49,20 m2, in
sicer kuhinjo v velikosti 10,74 m2, sobo v
velikosti 18,97 m2, sobo v velikosti
11,53 m2 in druge prostore v velikosti
7,96 m2, na podlagi prodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 9130-90/91 z dne
18. 11. 1991, zastavna pravica v korist
upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

Z 2002/00096 IZ-7574
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00096 z dne 12.
3. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno sta-
novanje št. 231, v skupni izmeri 52,03 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,91
m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Prušnikova ul. 28, ki leži
na zemljišču, ki je vpisano v zemljiško knjigo,
k.o. Sp. Radvanje, parc. št. 1116/1, ki je last
Franca Arkliniča do celote, dne 12. 3. 2002
na naroku zarubljena v korist upnika Marjana
Majcenoviča, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve v znesku 38.347 EUR v tolarski protivre-
dnosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2002

Z 01/00254 IZ-3152

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 21. 1. 2002, opr. št.
Z 01/00251, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 8, v stanovanjski hiši Sp. Polskava
245, Pragersko, v skupni izmeri 57,04 m2,
stoječe na parc. št. 97, k.o. Sp. Polskava in
za katero še ni izvedena etažna lastnina, ki je
do celote v lasti dolžnika in zastavitelja Sreč-
ka Juriča, na osnovi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 327 z dne 19. 11.
1993, vse v korist upnice Raiffeisenbank Vo-
itsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje upničine
denarne terjatve v višini 160.000 ATS s pp
kar znaša na dan 10. 12. 2001 v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije 2,560.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 21. 1. 2002

Z 2002/00035 IZ-7536

Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodni-
ku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Nove LB d.d. Ljublja-
na, ki ga zastopa Bojana Kamhi, zoper dol-
žnika MA-JA Grafika 22, grafika, trgovina,
gostinstvo d.o.o. Logatec, Režiška 22 e,
Logatec, zaradi ustanovitve zastavne pravi-

ce, na naroku dne 18. 3. 2002 sklenilo:
na podlagi izvršljivega notarskega zapisa

sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu ZIZ notarja Mira Košaka z dne
25. 1. 2002, opr. št. SV 185/02, se za zava-
rovanje denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
zoper dolžnika, na podlagi kreditne pogodbe
št. 4038-171200018/CF z dne 15. 1. 2002,
v višini 9,200.000 SIT s spremenljivo obre-
stno mero, ki je na dan sklenitve pogodbe
znašala 6% letno in pod drugimi pogoji, razvi-
dnimi iz citirane pogodbe, ki je sestavni del
notarskega zapisa sporazuma, dovoli in odre-
di popis nepremičnine zaradi ustanovitve za-
stavne pravice na nepremičnini v lasti dolžnika
MA-JA Grafika 22, grafika, trgovina, gostin-
stvo d.o.o. Logatec, Režiška 22e, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi. Zastavna pravica se zabe-
leži na lokalu št. 301-5/K+P+N1, ki se nahaja
v poslovno-proizvodno servisnem objektu, v
izmeri 249,33 m2, ter na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 1549/3, 1560/1, 1560/3, 1560/4,
1560/5, 1560/6 in delu parc. št. 1549/2,
vse k.o. Logatec, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča na Vrhniki. Nepremičnino je dolžnik
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
301-5 z dne 12. 12. 2001, sklenjeni med
prodajalcem Silan d.o.o. Ljubljana ter dolžni-
kom kot kupcem, katera se izroči upnici.

Dolžniku je prepovedano razpolagati s
popisano nepremičnino, ker sicer stori kaz-
nivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika, ki se pre-
ganja na oškodovančev predlog.

Upnica pridobi s popisom zastavno pra-
vico na nepremičnini.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 4. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

IV P 4126/2001 SR-7498
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Zitus d.o.o., Rimska
11, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Poto-
čan, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi
stranki: 1. Pivk Darko, Rimska 11, Ljublja-
na, začasno prebivališče v ZDA, 2. Ferjan
Slavko, Rimska 11, Ljubljana in 3. Ferjan
Mateja, Rimska 11, Ljubljana, ki jo zastopa
Andrej Žabjek, odvetnik iz Ljubljane, zaradi
izpraznitve nepremičnine pcto.
1,100.000 SIT, dne 4. 4. 2002 sklenilo:

prvotoženi stranki Pivk Darku se v zadevi
opr. št. IV P 4126/2001 postavi začasni
zastopnik, odvetnik Stanislav Mauri, Poduti-
ška 148, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal prvotoženo stranko, dokler prvoto-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002
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N 29/2000 SR-6571
Okrajno sodišče v Sežani je v neprav-

dni zadevi predlagateljice Republike Slo-
venije, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo RS, Oddelek v Kopru, zoper nasprot-
no udeleženko Olgo Bolčič, Italija, zaradi
razlastitve in določitve odškodnine s skle-
pom z dne 22. 3. 2002, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, nasprotni udeležen-
ki Olgi Bolčič postavilo začasnega zasto-
pnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz
Sežane, Ul. I. tankovske brigade 9, ki bo
nasprotno udeleženko v tem postopku za-
stopal vse do takrat, dokler nasprotna ude-
leženka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 3. 2002

Oklici dedičem

I D 346/2001 OD-3220
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pokojni Grum An-
geli, hčeri Ivana, roj. 31. 3. 1914, umrli
2. 3. 2001, nazadnje stanujoči Zelena pot
9, Ljubljana, državljanki RS.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica kot dediči pri tem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 00666/2002 Rg-6539
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Mariji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Kaumy
trgovina d.o.o., Vrhnika, Pod Hruševco 46b,
objavlja sklep:

Kaumy trgovina d.o.o. Vrhnika, Pod
Hruševco 46b, reg. št. vl. 1/34305/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 1. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Alimarca Kaumy, društvo s
ograničenom odgovornošću za unutranju i
vanjsku trgovinu, Zagreb, Donje Svetice 46,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,

ki prevzema obveznot plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2002

Srg 20787/2001 Rg-8787
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko

sodišče na predlog družbe IC Consulenten,
svetovanje d.o.o., Motnica 11, Trzin, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe IC Consulen-
ten d.o.o., Motnica 11, Trzin, objavlja sklep:

družba IC Consulenten, svetovanje
d.o.o., Motnica 11, Trzin, reg. št. vl.
1/26678/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 4. 3.
2002.

Družba nima nobeih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je TRB, Technische und Wirt-
schaftliche Betriebsberatung Gesellschaft
m.b.H, Kaiserstrasse 45, Dunaj, Avstrija, z
ustanovitvenim kapitalom 1,568.268 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,568.268 SIT prenese v
celoti na TRB, Technische und Wirtschaftli-
che Betriebsberatung Gesellschaft m.b.H.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Srg 9605/2001 Rg-9939
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Demesis, finančno, poslovno svetovanje, po-
sredništvo, d.o.o., Ježa 25A, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Demesis,
finančno, poslovno svetovanje, posredništvo,
d.o.o., Ježa 25A, Ljubljana, objavlja sklep:

Demesis, finančno, poslovno svetova-
nje, posredništvo, d.o.o., Ježa 25A, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/30460/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
dne 13. 7. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti ter
urejena razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Kurent Ida, Miklošiče-
va ulica 2C, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Kurent Ido.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je po 396. in
397. členu Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave

v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2001

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00167 Rg-8788
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Toming, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in svetovanje, Gornja Rad-
gona d.o.o., Črešnjevci 44, vpisana v so-
dni register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/1204/00, preneha po skrajšanem po-
stopku Zakona o gospodarskih družbah po
sklepu skupščine z dne 29. 1. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Mlakar Anton in Mlakar Cvetka, oba Čreš-
njevci 44, kot družbenika prevzemata obvez-
nost plačila vseh morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli ta-
ko, da opremo v celoti prevzame Mlakar An-
ton, denar na bančnem računu družbe pa si
razdelita v razmerju 69% Mlakar Anton in
31% Mlakar Cvetka.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 4. 2002

NOVO MESTO

Srg 254/2002 Rg-8790
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Commex, Podjetje za mar-
keting, trgovino in zastopstva Novo me-
sto d.o.o., Novo mesto, Lastovče 36, ob-
javlja sklep:

družba Commex, Podjetje za marke-
ting, trgovino in zastopstva Novo mesto
d.o.o., Novo mesto, Lastovče 36, vpisa-
na v reg. št. vl. 1-2831/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 3. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Drago Gavranovič, No-
vo mesto, Tavčarjeva 3 in Vlado Gavrano-
vič, Novo mesto, Lastovče 36, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2,430.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,430.000 SIT v celoti prenese na ustano-
vitelja v sorazmerju z vloženima deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 4. 2002
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljka

Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Uprava za obrambo Postojna, Iz-
postava Sežana, preklicuje pečat naslednje
oblike: pečat je bil majhen, okrogle oblike,
s polnim nazivom organa, ki ga je uporab-
ljal, na sredini je bil grb Republike Slovenije
in na spodnjem delu odtisnjena zvezdica.
Št. 023-02-2/2003-3 Ob-68706

Priglasitveni list

Benedičič Ksenija, Gorenjska 19, Ra-
dovljica, priglasitveni list, opravilna št.
44-1327/95. gny-86372

Cerkovnik Jože s.p., Kamnje 4/a, Bo-
hinjska Bistrica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1201-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnu-86151

Klaužar Marija, Dol. Brezovo 5, Blanca,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
061629/1149/01-57/1999 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 23.
6. 1999 pri OZS. gnt-86231

Lešnik Radica, Loke 17, Kisovec, pri-
glasitveni list, opravilna št. 61-0151-94,
izdan dne 1. 6. 1994. gng-86365

Likar Jerneja in družbenica d.n.o., Pre-
doslje 39, Kranj, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 054527/4431/01-28/1999, iz-
dana dne 1. 12. 1999 pri OZS. gni-86363

Maučec Jernej s.p., Elektronika, Dolnja
Bistrica 73, Črenšovci, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 013923/0363/00-32/1995,
izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnr-86154

Miško Brigita s.p., Slovenski trg 6, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046127,
izdana dne 6. 3. 1995. gnq-86355

MONTIV D.O.O., Brezovica pri Metliki
34, Suhor, obrtno dovoljenje, št.
057936/0550/01-44/2000, izdano dne
7. 6. 2000. gni-86338

Palčič Toni s.p., cesta 4. maja 2/b, Cer-
knica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
051132/0901/01-14/1998. gnl-86360

Pleško Branko, Dilančeva ulica 7, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0908-94, matična št. 5672119, iz-
dan dne 20. 7. 1994. gnb-86370

Skobe Marija, Šuštarjeva 26/b, Trbov-
lje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
039573/0132/00-66/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnf-86366

Potne listine

Agović Marijana, Cesta 20. julija 11,
Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 720366.
gni-86238

Angelovski Igor, Moša Pijade 6, Črno-
melj, potni list, št. BA 806602. gnk-86461

Bagari Desanka, Cankarjeva 32, Radov-
ljica, potni list, št. AA 186654. gng-86515

Banjac Branka, Gosposvetska cesta
10, Ljubljana, potni list, št. AA 931057,
izdala UE Ljubljana. gnl-86560

Banjac Kristina, Gosposvetska cesta
10, Ljubljana, potni list, št. BA 888893,
izdala UE Ljubljana. gnm-86559

Beovič Stanislav, Stantetova 6, Velenje,
potni list, št. BA 137357. gni-86463

Blažeka Željko, Ribniško selo, Terčeva
ulica 22, Maribor, potni list, št. AA 193997.
gnp-86306

Božič Sandi, Smrekarjeva ulica 39, Izo-
la – Isola, potni list, št. AA 514563, izdala
UE Izola. gnu-86401

Breznik Silva, Stari trg 267, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. P 00188894.
gnz-86396

Brinar Petra, Taborska 31, Grosuplje,
potni list, št. BA 88874, izdala UE Grosup-
lje. gno-86207

Crljenica Daniela, Naselje Staneta Ro-
zmana 18, Metlika, potni list, št. P
00269270. gnb-86395

Čarman Alojzij, Sp. Pirniče 15, Medvo-
de, potni list, št. AA 172810, izdala UE
Ljubljana. gnn-86158

Čenčič Janez, Rotarjeva 5, Kranj, potni
list, št. 443116. gnl-86435

Černe Katja, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 735116, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-86312

Černoga Damir, Crnekova ulica 8, Ma-
ribor, potni list, št. BA 633422.
gne-86542

Debeljak David, Beblerjev trg 3, Ljub-
ljana, potni list, št. P00221103.
gnv-86325

Dewaeghemaecker Srečko, 3, rue de
l’Eglise, 57915 Woustviller, Francija, potni
list, št. AA 253149. gns-86478

Djorem Marko, Kuzmičeva ulica 5, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 164930, izdala UE
Ljubljana. gnn-86237

Dolinar Alojzij, Podgora 6/a, Škofja Lo-
ka, potni list, št. AA 894464. gng-86190

Frangež Tomaž, Nikola Tesla ul. 17,
Radenci, potni list, št. BA 976582, izdala
UE Gornja Radgona. gnk-86511

Furar Lidija, Žvabovo 7, Šentjernej, pot-
ni list, št. BA 262182. gnf-86391

Germavc Matej, Pohorska 49, Vuzeni-
ca, potni list, št. BA 807399, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnn-86433

Hajdari Fazli, Trg Bratov Mravljakov 11,
Šoštanj, potni list, št. AA 899009.
gnx-86448

Halkić Irnes, Parmova 44, Ljubljana,
potni list, št. BA 948514, izdala UE Ljub-
ljana. gno-86182

Henda Fadila, Cesta Revolucije 1/b, Je-
senice, potni list, št. BA 963529.
gng-86390

Hladnik Štefan, Cesta Ceneta Štuparja
19, Ljubljana, potni list, št. BA 576210,
izdala UE Ljubljana. gno-86557

Hojs Janez, Begova 44, Maribor, potni
list, št. P 317784. gnk-86236

Horvat Drago, Černelavci , Pušča 120,
Murska Sobota, potni list, št. BA 166802,
izdala UE Murska Sobota. gnh-86514

Ipavec Marjana, Zalog pri Cerkljah 61,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
925612. gng-86465

Jakšič Polona, Tomšičeva 33, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 635057. gnk-86311

Jazbinšek Milan, Ulica Marice Strnado-
ve 3, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. AA
959566, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-86539

Jelača Roman, Morje 17, Fram, potni
list, št. BA 943781. gni-86467

Jerančič Jaka, Bičkova ulica 18, Kranj,
potni list, št. P000281108. gnd-86243

Jerančič Nejc, Bičkova ulica 18, Kranj,
potni list, št. P 000281109. gnc-86244

Jerančič Roman, Bičkova ulica 18,
Kranj, potni list, št. P 000120803.
gnb-86245

Jerančič Suzana, Bičkova ulica 18, Kranj,
potni list, št. P 000281105. gnv-86250

Kancilja Franci, Verdnikova ulica 3/a,
Ljubljana, potni list, št. CA 35444, izdala
UE Ljubljana. gnz-86546

Kazić Senahid, Celovška cesta 269,
Ljubljana, potni list, št. BA 949632, izdala
UE Ljubljana. gnq-86305

Kenda Primož, Prekomorskih brigad 3,
Tolmin, potni list, št. P00127250. gnc-86194

Keršič Irena, Taborska 31, Grosuplje,
potni list, št. BA 144709, izdala UE Gro-
suplje. gnp-86206

Kobe Damjan, Proseniško 50, Šentjur,
potni list, št. BA 469399. gni-86438

Komauer Mihael, Kolmanova cesta 37,
Orehova vas, potni list, št. BA 741103.
gnt-86427

Kosi Ljudmila, Bučkovci 74, Mala Ne-
delja, potni list, št. BA 409756, izdala UE
Ljutomer. gnj-86512

Kostevc Zvonko, Vejice 3, Planina pri
Sevnici, potni list, št. BA 298599, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnn-86533

Košir Gregor, Mavčiče 68/a, Mavčiče,
potni list, št. BA 638618. gng-86265

Krajnc Irena, Šlandrova 4, Pragersko,
potni list, št. P 00206938. gnk-86436

Krajnc Stojan, Šlandrova 4, Pragersko,
potni list, št. P 206019. gnj-86437

Kralj Ana, Trg na stavbah 9, Litija, potni
list, št. AA 445845, izdala UE Litija.
gnd-86568

Kralj Davor, Trg na stavbah 9, Litija,
potni list, št. BA 5987, izdala UE Litija.
gne-86567

Krašovec David, Kamenče 11, Braslov-
če, potni list, št. BA 872133. gnc-86444

Krašovec Veronika, Kamenče 11, Bra-
slovče, potni list, št. BA 872132.
gnz-86446

Krašovec Vladimir, Kamenče 11, Bra-
slovče, potni list, št. AA 179801.
gnb-86445

Kropivnik Gregor, Bognarjeva pot 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 309404, izdala
UE Ljubljana. gnc-86394

Kuhar Vida, Visoko 39, Visoko, potni
list, št. BA 800922, izdala UE Kranj.
gns-86178

Lep Marjan, Kovačeva 10, Maribor, pot-
ni list, št. AA 369740. gny-86522

Macun Aleksandra, Bevkova 1, Mari-
bor, potni list, št. AA 968794. gnr-86229

Mahić Dejan, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 769138, izdala
UE Ljubljana. gnu-86351
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Mašović Muaner, Sebenje 28, Križe,
potni list, št. BA 752547. gno-86307

Maurič Aleš, Gregorčičeva ulica 22,
Maribor, potni list, št. CA 2243.
gnb-86270

Mažgon Sašo, Cesta II/19, Velenje,
potni list, št. AA 621424. gny-86447

Mihorič Alenčica, Dob, Linhartova ulica
3, Dob, potni list, št. AA 696803, izdala
UE Domžale. gnj-86562

Oman Barbara, Bičkova ulica 18, Kranj,
potni list, št. P 000281107. gnu-86251

Ori Alenka, Trstenjakova ulica 22, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 691348, iz-
dala UE Murska Sobota. gnx-86373

Palamar Damir, Jurčkova cesta 148,
Ljubljana, potni list, št. BA 720470, izdala
UE Ljubljana. gnj-86337

Petek Rok, Vojašniška ulica 6, Maribor,
potni list, št. BA 851641. gno-86232

Petrović Dragan, Prušnikova 17, Ljub-
ljana-Šentvid, potni list, št. BA 998325,
izdala UE Ljubljana. gng-86540

Plut Andreja, Vrtača 2, Semič, potni list,
št. BA 339749. gnr-86454

Podvratnik Robert, Brdinje 78, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 608991,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-86202

Požun Gorazd, Sodna ulica 9, Murska
Sobota, potni list, št. AA 621131, izdala
UE Murska Sobota. gnb-86220

Prušek Ika, Na stolbi 1, Ljubljana, potni
list, št. AA 310296, izdala UE Ljubljana.
gnd-86393

Radobuljac Maja, Jenkova 15, Koper –
Capodistria, potni list, št. P 360132.
gnd-86518

Rebronja Sead, Salendrova 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 736441, izdala UE
Ljubljana. gnn-86583

Reja Igor, Kozana 124/a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
42607, izdala UE Nova Gorica.
gnf-86191

Resinovič Franc, Ostrovica 9, Vremski
Britof, potni list, št. P 00098548, izdala
UE Sežana. gnv-86529

Resinovič Franc, Ostrovica 9, Vremski
Britof, maloobmejno prepustnico, št. AI
048399, izdala UE Sežana. gnq-86530

Rijavec Nadja, Kal nad Kanalom 55/b,
Kal nad Kanalom, potni list, št. BA 866834,
izdala UE Nova Gorica. gne-86192

Saje Daniel, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 636209, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-86324

Sambolić Anica, Beblerjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 902220, izdala UE
Ljubljana. gnz-86321

Shkreli Gjon, Kandijska 45, Novo me-
sto, potni list, št. BA 939895. gnd-86193

Simčič Urška, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 623349, izdala UE
Nova Gorica. gnv-86400

Sitar Flajšaker Andrej, Tomšičeva ulica
26, Maribor, potni list, št. BA 872313.
gno-86532

Skubin Igor, Predoslje 25/a, Kranj, pot-
ni list, št. AA 141751. gnl-86210

Skubin Irena, Predoslje 25/a, Kranj,
potni list, št. AA 626416. gnj-86212

Skubin Jure, Predoslje 25/a, Kranj,
potni list, št. BA 820363. gno-86211

Skubin Špela, Predoslje 25/a, Kranj,
potni list, št. P 00009662. gni-86213

Sluga Saša, Brestovška cesta 28, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 863493,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-86443

Smaka Anja, Ribniško selo, Terčeva uli-
ca 22, Maribor, potni list, št. BA 893290.
gnr-86304

Smaka Kincl Vesna, Ribniško selo, Ter-
čeva ulica 22, Maribor, potni list, št. AA
193998. gns-86303

Spizek Leonardo, Liminjanska cesta 81,
Portorož – Portorose, potni list, št. BA
578870, izdala UE Piran. gny-86397

Stančič Pavel, Dekani 111, Dekani, pot-
ni list, št. AA 397811. gni-86413

Stojanović Ivan, Ljubljanska 54, Novo me-
sto, potni list, št. BA 991727. gny-86572

Stojanović Ljilja, Podgorje 86, Kamnik,
potni list, št. BA 39534. gnt-86181

Šantl Maja, Gorica 44/a, Celje, potni
list, št. BA 922610. gnc-86419

Šarlah Scholer Pavlina, Ulica Heroja
Mašere in Spasiča 2, Maribor, potni list,
št. BA 9430. gnm-86234

Šobar Dragana, Ragovska 2, Novo me-
sto, potni list, št. BA 965213. gnf-86516

Špes Tilen, Poljska ulica 2, Šentjur, pot-
ni list, št. BA 725650, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnh-86239

Štrukelc Ivanka, Kristan vrh 56, Pod-
plat, potni list, št. AA 615198, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv-86225

Todorović Životije, Trg Etbina Kristana
10, Izola – Isola, potni list, št. AA 514920,
izdala UE Izola. gnt-86402

Trop Avguštin, Farčnikova kolonija 27,
Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 212195.
gnz-86421

Urek Janko, Jereslavec 4, Kapele, pot-
ni list, št. BA 974579, izdala UE Brežice.
gnw-86299

Vivod Boris, Otiški vrh 163, Dravograd,
potni list, št. BA 119800, izdala UE Dravo-
grad. gnm-86434

Vladić Dragi, Cesta 1. maja 4, Metlika,
potni list, št. AA 960018. gnh-86389

Volk Miloš, Grgar 147, Grgar, potni list,
št. BA 258701, izdala UE Nova Gorica.
gnx-86398

Vrbančič Janko, Melanjski vrh 3, Ra-
denci, potni list, št. BA 953965, izdala UE
Gornja Radgona. gnb-86399

Zenković Andreja, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. AA 669004.
gnr-86554

Živković Srdjan, Polje, cesta VI/16,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00061647.
gnv-86575

Žohar Hijacinta, Škapinova ulica 10, Ce-
lje, potni list, št. BA 997468. gnz-86521

Osebne izkaznice

Adam Leonora, Novo naselje 23, Bistri-
ca ob Dravi, osebno izkaznico, št. 447760.
gnp-86431

Bajt Marinka, Zg. Bitnje 182, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 335401. gne-86592

Bergant Mina, Goričane 27, Medvode,
osebno izkaznico, št. 381042. gnr-86204

Berlec Ferdinand, Usnjarska 4, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 991929.
gnt-86552

Bjelič Željko, Švabičeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 111445. gnn-86408

Borštnik Tjaška, Pri mostiščarjih 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283814.
gnw-86224

Breznik Silva, Stari trg 267, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1043036.
gno-86382

Bricman Štefan, Goriški vrh 27, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 398364.
gnn-86233

Brolih Nada, Vnanje Gorice, Pod gori-
cami 52, Brezovica pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 1056712. gnr-86254

Crljenica Daniela, Naselje Staneta Ro-
zmana 18, Metlika, osebno izkaznico, št.
256772. gnk-86386

Ćevriz Krstana, Cesta 1. maja 61, Kranj,
osebno izkaznico, št. 523666. gnu-86226

Dimec Marjan, Goriška 40, Velenje,
osebno izkaznico, št. 240708. gnx-86423

Dolinar Valentina, Peščenik 2, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 139926.
gnt-86477

Doljak Matej, Franca Baliča 28, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
110517. gns-86378

Dovč Nataša, Prešernova 15, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 668531.
gnl-86185

Egartner Frančiška, Justinova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 94931.
gnz-86496

Ferjančič Emil, Vojskarska 16, Idrija,
osebno izkaznico, št. 127871. gnr-86429

Ferjančič Marko, Slap 6, Vipava, oseb-
no izkaznico, št. 923534. gnn-86383

Fink Miran, Podhosta 28, Dolenjske To-
plice, osebno izkaznico, št. 1003749.
gnh-86339

Fortunat Matej, Kozaršče 28, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 454643. gnp-86381

Gaspari Edes, Višnjevik 5, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 262787.
gnb-86545

Goršič Andrej, Prušnikova ulica 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 277204.
gne-86317

Grašič Katja, Polica 11, Naklo, osebno
izkaznico, št. 329631. gnh-86464

Gregorčič Herman, Preglov trg 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 123724.
gny-86222

Grobelšek Tomaž, Angelce Ocepek 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241500.
gny-86497

Grozina Anita, Delavska ulica 7, Senovo,
osebno izkaznico, št. 912653. gny-86422

Guljaš Mitja, Runarsko 1, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 825162. gne-86217

Hadžialjević Arna, Obala 132, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
161067. gnw-86199

Hafner Aleksander, Jegriše 34, Vodi-
ce, osebno izkaznico, št. 768581.
gnb-86570

Harej Irena, Potok 19/b, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 233516. gnx-86198

Hrastar Nataša, Pijava gorica 186, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 232457.
gnf-86266

Hudomalj Emil, Tavčarjeva 35, Velenje,
osebno izkaznico, št. 469596. gnc-86269

Jarc Jožef, Veliki Lipovec 21, Dvor,
osebno izkaznico, št. 691214. gnr-86379
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Jelar Saša, Breg ob Bistrici 12, Križe,
osebno izkaznico, št. 490300.
gnw-86524

Jovanović Miloš, Podnart 25/a, Pod-
nart, osebno izkaznico, št. 345175.
gnt-86377

Kač Špela, Pražakova ulica 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 810296.
gnq-86580

Klemenčič Marija Ana, Lavričeva ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
415903. gnw-86174

Kojić Slađana, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 556573.
gnv-86500

Kolar Ljiljana, Glinškova ploščad 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185430.
gns-86578

Koleša Brigita, Kovinarska 9/b, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 247068.
gnh-86414

Kolman Petra, Golo 46, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 88361. gnx-86573

Koren Frančišek, Vas 15, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 508323.
gno-86432

Kos Franc, Slomškova 5, Brežice,
osebno izkaznico, št. 567815. gnd-86418

Kos Stanislav, Polje 10/a, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 327852.
gnf-86541

Kotar Jožefa, Ilirska 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 974706. gnb-86320

Kralj Marko, Prešernova cesta 47/c,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 155853.
gnx-86248

Kramberger Marija, Kaniža 27, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
963438. m-445

Krumpl Antonija, Prušnikova ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 732178.
gnq-86430

Kucler Jožica, Butajnova 38, Horjul,
osebno izkaznico, št. 406383. gnp-86581

Kučan Dragica, Cankarjeva ulica 6, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 389218.
gni-86388

Kuhar Srečko, Rakičan, Panonska 49,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
299939. gnz-86196

Kunej Branka, Ulica bratov Jančarjev
10, Vojnik, osebno izkaznico, št. 772170.
gnm-86459

Lasič Andrej, Pod bukvami 20, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 338304.
gnp-86331

Legnar Viktor, Prelska 5, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 279493. gnn-86333

Likar Julij, Šempas 58, Šempas, oseb-
no izkaznico, št. 462072. gnq-86380

Lorbek Aleš, Nad izviri 8, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
124640. gnj-86262

Magyar Silva, Pavlinova ulica 17, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 265940.
gnk-86536

Makuc Robin, Tabor 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 25291. gnh-86589

Martinec Vladimira, Reška 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 768496. gnk-86411

Medved Milan, Serkova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 115512. gnx-86323

Medved Nataša, Mala Pristava 14, Piv-
ka, osebno izkaznico, št. 609802.
gnn-86458

Merela Aleksandra, Lončarska 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 368697.
gnu-86501

Merlak Jožef, Dol 7, Borovnica, oseb-
no izkaznico, št. 387408. gnu-86201

Mravljak Jaro, Cesta na griču 4, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 317941.
gnk-86261

Mulec Viktorija, Log 26, Postojna, oseb-
no izkaznico, št. 636929. gnd-86543

Navoj Branka, Podbočje 32, Podbočje,
osebno izkaznico, št. 997707. gnt-86527

Nikolić Štefanija, Pri malnih 28, Koba-
rid, osebno izkaznico, št. 718119.
gnb-86195

Nose Jožef, Bučarjeva 4, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 65265. gnh-86314

Novak Slavica, Runeč 27, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 49010. gnc-86219

Pajor Aleš, Lendavske Gorice 612, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št.
60718. gnu-86451

Pejković Emmy Emilia, Trubarjeva 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 369128.
gnt-86252

Pelhan Janez, Gumnišče 8/a, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 263089.
gnm-86584

Pirc Mateja, Tavčarjeva 11, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 405386.
gnc-86594

Plazar Igor, Potoki 13, Žirovnica, oseb-
no izkaznico, št. 280917. gnv-86525

Podgrajšek Marjan, Vešenik 14/a, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico, št.
26977. gne-86242

Pojbič Koloman, Gornji Petrovci 31,
Petrovci, osebno izkaznico, št. 716200.
gnj-86387

Polc Vesna, Farčnikova kolonija 2, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
880471. gnb-86420

Pranjić Marijana, Kidričeva 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 255092. gnq-86230

Preskar Fani, Mucherjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 642548. gnx-86548

Rac Teo, Vodopivčeva 26, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 403036.
gnm-86509

Rakovec Anuška, Stara Loka 134, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 799933.
gny-86197

Raosavac Sašo, Kardeljev trg 11, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 353199.
gnw-86228

Regvat Jaka, Novo Polje, Cesta XIII/31a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
363319. gnl-86410

Rems Vitomir, Rožna dolina 44, Lesce,
osebno izkaznico, št. 195279. gnu-86426

Rendulić Marija, Brezje pri Dobrovi 40,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 316170.
gnw-86574

Rojnik Franc, Soška ulica 13/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 816228.
gni-86588

Runovc Ivan, Kmečka pot 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 197425. gnt-86577

Rutar Lidija, Plešičeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 438653. gnl-86585

Smaka Kincl Vesna, Ribniško selo, Ter-
čeva ulica 22, Maribor, osebno izkaznico,
št. 406468. gnt-86302

Smrekar Martina, Stari trg 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 336040. gnm-86259

Strahija Katarina, Kamnogoriška 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 581368.
gnn-86558

Šarec Franjo, Cesta 24. junija 72, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 90936.
gni-86188

Šinkovec Jure, Grajska pot 19, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 37042.
gng-86490

Šlegel Marjan, Poljanska cesta 42,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
1026752. gnl-86335

Špik Marija, Kidričeva cesta 8, Kranj,
osebno izkaznico, št. 446191. gnd-86268

Štimac Josip Braco, Gubčeva 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 244826. gnm-86534

Štrbenk Marijana, Ulica bratov Učakar
94, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1084190. gns-86328

Štrukelj Andrej, Ul. bratov Učakar 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 452172.
gns-86503

Šubic Branko, Sr. Brdo 21, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 149930.
gnp-86256

Urek Janko, Jereslavec 4, Kapele,
osebno izkaznico, št. 275481. gnx-86298

Vidic Nejc, Sajevčevo naselje 42, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 62483.
gnn-86308

Vrbnjak Edvin, Hajdrihova 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 311183.
gnw-86374

Weingerl Cvetka, Puhova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 582266. gnx-86473

Zupančič Uroš, Stična 46/a, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 421002.
gnw-86549

Žvokelj Nevenka, Polje, Cesta XXXVI-
II/6, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
4022. gnd-86218

Vozniška dovoljenja

Adam Alexandra, Kuzmičeva 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560227, reg. št. 81263, izdala UE Ma-
ribor. gni-86263

Bajec Marko, Višnje 23/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1597760, reg. št. 14506, izdala UE Aj-
dovščina. gnv-86200

Balantič Irena, Rakulk 35, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 21477, iz-
dala UE Škofja Loka. gnv-86375

Berdajs Peter, Kobetova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1001850, reg. št. 113499, izdala
UE Ljubljana. gnv-86550

Beslič Gregor, Brilejeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1286330, reg. št. 205864, izdala UE
Ljubljana. gnl-86235

Bezovšek Franc, Arclin 66, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
5231. gnp-86456

Blagotinšek Urška, Dobrič 6, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383506, izdala UE Žalec. gns-86528

Bočkorec Aleksander, Adrijanci 50,
Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 9342.
gnf-86166
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Bogataj Damijan, Govejk 9, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 532899, reg. št. 9870, izdala UE Idri-
ja. gnb-86149

Bogovič Alenka, Loka pri Zidanem mo-
stu 69, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 967549, reg.
št. 10261. gnx-86523

Borko Saša, Tomanova 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1511227, reg. št. 102114, izdala UE Ma-
ribor. gnl-86460

Brence Marjan, Zg. Ložnica 34, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 15800, izdala UE Slovenska
Bistrica. gng-86340

Breznik Silva, Stari trg 267, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3775, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-86348

Brolih Nada, Vnanje Gorice, Pod gori-
cami 52, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 644296, reg.
št. 67177, izdala UE Ljubljana.
gns-86253

Cerar Janez, Vodnikova cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 845401, reg. št. 102369, izdala UE
Ljubljana. gnu-86180

Čelik Mirjam, Na rebri 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 49150.
gne-86442

Čelik Viktorija, Na rebri 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 6626.
gnj-86441

Černič Ismet, Prade, Cesta XVIII/2,
Koper – Capodistria, duplikat vozniškega
dovoljenja, kat. B, št. 22125, izdala UE
Koper, duplikat II. gng-86215

Dobrila Gregor, Grablovičeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632847, reg. št. 174618, izdala UE
Ljubljana. gng-86415

Dolinšek Marjeta, Dobovec 47, Dobo-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8438, izdala UE Trbovlje. gnd-86343

Domnik Tomaž, Cerkova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244787, reg. št. 180074, izdala UE Ljub-
ljana. gni-86563

Dovč Nataša, Prešernova 15, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229078, reg. št. 32887, izdala UE Dom-
žale. gnm-86184

Erjavec Urška, Podgorje 29, Kamnik,
vozniško dovoljenje, št. 13230, izdala UE
Kamnik. gnh-86189

Ferjančič Emil, Vojskarska 16, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
61003, reg. št. 3966, izdala UE Idrija.
gns-86428

Fili Sašo, Rožna dolina, Ulica 25. maja
49, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 41683, izdala UE Nova Gorica.
gnb-86170

Fortunat Matej, Kozaršče 28, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000794193, iz-
dala UE Tolmin. gnz-86350

Fras Štefan, Vranji vrh 16/a, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 7383,
izdala UE Pesnica. m-436

Funda Jože, Vrtojba, Cesta na Čuklje
1, Šempeter pri Gorici, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 24085, izdala UE Nova
Gorica. gnt-86352

Gaspari Edes, Višnjevik 5, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39439. gnc-86544

Gašperič Damijan, Frenkova pot 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925647, reg. št. 158752, izdala UE
Ljubljana. gnz-86371

Glavica Milan, Medribnik 15, Cirkula-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
39628, izdala UE Ptuj. gnz-86171

Goršič Andrej, Prušnikova ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368435, reg. št. 211618, izdala
UE Ljubljana. gnf-86316

Grašič Franc, Kokrica, Dolžanova pot
2, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BCEGH, št. S 1460830, reg. št.
15288, izdala UE Kranj, duplikat III.
gns-86153

Gregorič Marjana, Pot čez gmajno 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002728, reg. št. 201168, izdala
UE Ljubljana. gnz-86596

Hauptman Tanja, Dvorjane 89, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001379772, reg. št. 110022, izdala UE
Maribor. gnc-86519

Homec Maja, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244677, reg. št. 137254, izdala UE
Ljubljana. gnc-86469

Horvat Marta, Domanjševci 74, Križevci,
vozniško dovoljenje, št. 3228. gng-86165

Horvat Vjeko, Serdica 116/a, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 32139.
gnh-86164

Jan Marjan, Javorniški rovt 22, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
28969. gne-86342

Javornik Ladislav, Mirana Jarca 43, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16988, izdala UE Novo mesto.
gnl-86510

Jemc Nevenka, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 845567, reg. št. 38785, izdala UE
Ljubljana. gnl-86535

Jerlah Gašper, Sela pri Dobu 5, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1398286, reg. št. 18957,
izdala UE Grosuplje. gne-86517

Jušić Zemka, Rjava cesta 2/b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077240, reg. št. 151842, izdala UE
Ljubljana. gnn-86183

Kalan Ivan, Krivec 4, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 134705,
reg. št. 123024, izdala UE Ljubljana.
gnv-86150

Kandus Urban, Zali breg 3, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17431, izdala UE Škofja Loka.
gnk-86486

Kerčmar Geza, Hodoš 67, Hodoš –
Hodos, vozniško dovoljenje, št. 31824.
gni-86163

Keršič Irena, Taborska 31, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1483271, reg. št. 22995, izdala UE Gro-
suplje. gnn-86208

Klemenc Tadeja, Pri skali 17, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10484, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnu-86526

Klemenčič Marija Ana, Lavričeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 353893, reg. št. 42585, izda-
la UE Ljubljana. gnc-86173

Klofutar Špela, Polje, Cesta XLIV/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1454911, reg. št. 160368, izdala
UE Ljubljana. gnd-86318

Kobe Damjan, Proseniško 50, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7983,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnv-86450

Kogovšek Gorazd, Levec 42, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1257186, izdala UE Žalec. gnt-86227

Kolar Ivan, Homec 35, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1052, izdala UE Mozirje.
gnk-86440

Kolenc Andreja, Branik 36/d, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44655,
izdala UE Nova Gorica. gnm-86484

Konc Rebeka, Vrtna ulica 4, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11134, izdala UE Piran.
gns-86353

Kos Adrijana, Mejna cesta 28, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44741, izdala UE Ptuj. gnw-86499

Kos Miran, Mihalovec 45, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14713, izdala UE Brežice. gnh-86439

Kosec Tomaž, Valburga 56/a, Smle-
dnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264447, reg. št. 88468, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-86175

Kralj Frančiška, Baragova ulica 10,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 437699, reg. št. 9771, izdala UE
Domžale. gnp-86406

Kralj Marko, Prešernova cesta 47/c,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1348083, reg. št. 35310, izdala UE
Domžale. gnd-86247

Kuder Martina, Soseska 12, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1171102, izdala UE Žalec.
gnf-86241

Kuzmanović Mićo, Primičeva ulica
44/a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1049696, reg. št. 208070, iz-
dala UE Ljubljana. gni-86313

Ladinek Milan, Štrihovec 41, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1089952, reg. št. 352, izdala
UE Pesnica. m-457

Lasič Andrej, Pod bukvami 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
811915, reg. št. 112749, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-86330

Longo Dular Suzana, Grajzerjeva ulica
14, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885867, reg. št. 141394, iz-
dala UE Ljubljana. gnv-86475

Lumpert Robert, Rožna dolina 11, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
1018/1965, izdala UE Novo mesto.
gno-86507

Marinčič Andrej, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049334, reg. št. 198451, izdala
UE Ljubljana. gnm-86384

Marinko Aleksander, Ilovški štradon 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 971135, reg. št. 174232, izdala UE
Ljubljana. gnk-86336
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Mihelič David, Žaga 19, Srpenica, voz-
niško dovoljenje, št. S 001338064, izdala
UE Tolmin. gne-86167

Mlinar Ivanka, Čevljarska ul. 2, Žiri, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 843. gnn-86483

Mramor Dušan, Lampetova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844861, reg. št. 73735, izdala UE
Ljubljana. gnx-86498

Muhvič Mitja, Podgorje 85, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17970,
izdala UE Kamnik. gnr-86504

Odar Janez, Nemški rovt 29, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 1201465, reg. št. 20285.
gnb-86345

Ovniček Štefka, Žlebe 43, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042100, reg. št. 202963, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-86506

Papič Zdenko, Griblje 31/a, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
0703446, reg. št. 2475, izdala UE Črno-
melj. gno-86332

Pate Darja Marija, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612070, reg. št. 45951, izdala UE
Ljubljana. gnb-86595

Pavlič Zvonko, Pameče 181, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEDFGH, št. 13012. gnk-86161

Perenda Zlatko, Javornik 22, Ravne na
Koroškem, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1178900, reg. št. 16983,
izdala UE Ravne na Koroškem, duplikat I.
gny-86172

Pirc Mateja, Tavčarjeva 11, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26431, izdala UE Škofja Loka. gnd-86593

Plej Vinko, Borštnikova 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1229918, reg. št. 81223, izdala UE Mari-
bor. gnm-86309

Poljšak Maksim, Zalošče 30, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35761.
gny-86347

Proj Melhior, Zgornja Senica 32/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 146796, reg. št. 68024,
izdala UE Ljubljana. gny-86472

Pucihar Sašo, Plešičeva ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 265739, reg. št. 141205, izdala UE
Ljubljana. gnh-86214

Purkart Barbara, Purkače 2, Rob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459881, reg. št. 212459, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-86561

Rac Teo, Vodopivčeva 26, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28772. gnv-86479

Rakovec Tonček, Ulica bratov Tuma 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484774, reg. št. 43862, izdala UE
Ljubljana. gng-86590

Rampre Vili, Leskovec 129/a, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19384. gnl-86160

Režonja Kristjan, Velika Polana 184, Ve-
lika Polana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16593, izdala UE Lendava. gnt-86452

Rojnik Franc, Soška ulica 13/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 516867, reg. št. 34155, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-86587

Rudman Mitja, Vojkova 3, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9918, izdala UE Piran. gne-86417

Runovc Ivan, Kmečka pot 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
22014, reg. št. 110856, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-86576

Rupar Jan, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1375401, reg. št. 52045. gnc-86169

Sambolić Anica, Beblerjev trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251958, reg. št. 224648, izdala UE Ljub-
ljana. gny-86322

Sever Milan, Cankova 2, Cankova, voz-
niško dovoljenje, št. 35937. gnj-86162

Simončič Petra, Pekrska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151465, reg. št. 111263, izdala UE Ma-
ribor. gnh-86264

Simonovič Giulio, Lucan 36, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. 4849, izdala UE Piran.
gnz-86221

Skubin Igor, Predoslje 25/a, Kranj, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1254358, reg. št. 31955, izdala UE
Kranj, duplikat I. gnm-86209

Smaka Kincl Vesna, Ribniško selo, Ter-
čeva ulica 22, Maribor, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 368759, reg. št.
52285, izdala UE Maribor. gnu-86301

Smrke Franc, Ulica Tončke Čečeve 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 850521, reg. št. 12738, izdala
UE Ljubljana. gnf-86591

Stevanović Goran, Trnovska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419420, reg. št. 232832, izdala
UE Ljubljana. gnv-86425

Škrila Anton, Bolečka vas 6/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3771, izdala UE Ptuj. gns-86482

Škunca Andrej, T. Vidmarja 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307669, reg. št. 51040, izdala UE Kranj.
gnq-86155

Šlegel Marjan, Poljanska cesta 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. 9746, izdala UE Škofja Lo-
ka. gnm-86334

Šmigoc Simon, Plešičeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228234, reg. št. 185733, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-86404

Šnabl David, Frankolovo 1, Frankolo-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1421307. gnw-86449

Šoštarec Josip, Sela 99, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 330,
izdala UE Brežice. gnl-86310

Štepec Primož, Medvedjek 11, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1478223, reg. št. 12462, izdala UE
Trebnje. gnk-86186

Štrbenk Marijana, Ulica bratov Učakar
94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 766270, reg. št. 64001, izdala
UE Ljubljana. gnt-86327

Štukl Uroš, Na poljanah 1, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 13528, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnc-86344

Šubic Branko, Sr. Brdo 21, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9492, izdala UE Škofja Loka. gnq-86255

Udovč Peter, Krivčevo 14/b, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 1900, izdala UE Kamnik. gnd-86468

Urek Janko, Jereslavec 4, Kapele, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10087, izdala UE Brežice. gny-86297

Uršič Janez, Stahovica 20, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3504,
izdala UE Kamnik. gnu-86376

Velečič Marko, V Varde 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000481, reg. št. 209178, izdala UE
Ljubljana. gnm-86359

Veselko Mitja, Frankovci 13, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11539, izdala UE Ormož. gnf-86341

Vogrinec David, Šentilj 72/b, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 12119, izdala UE Pesnica. m-458

Volavšek Tatjana, Cesta v Lahovno 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42010. gnx-86148

Vrbnjak Miran, Šmartno ob Paki 69,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 803530, reg. št. 13270,
izdala UE Velenje. gnf-86466

Vrhovec Anica, Cesta na Bokalce 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653735, reg. št. 38802, izdala UE
Ljubljana. gnc-86319

Vuga Svetozar, Kopriva 13, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17497,
izdala UE Sežana. gnz-86346

Vuleta Jana, Breg pri Borovnici 9, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11375, izdala UE Vrhnika. gno-86582

Zajc Stanko, Jevčeva pot 8, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927239, reg. št. 63492, izda-
la UE Ljubljana. gnt-86177

Zajelšnik Miha, Ljubljanska cesta 21,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 18139. gnj-86462

Zidarič Mateja, Vrtna 14, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19850,
izdala UE Krško. gnm-86538

Zuljan Egon, Vrtojbenska 19, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 27918, izdala UE Nova Go-
rica. gnj-86487

Zver Marija, Trnje 24, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3349,
izdala UE Lendava. gns-86453

Žagar Darko, Goriča vas 20, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
168532, izdala UE Ljubljana. gnz-86246

Židov Marija, Kočevska cesta 9, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 44678, reg. št. 1557, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-86569

Zavarovalne police

Amon Jerneja, Sallaumines 10/a, Tr-
bovlje, zavarovalno polico, št. 00101441
932 – na Fricelj Jože, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnd-86493
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ASSISTANCE CORIS d.o.o. preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco CORIS, številke polic: 155804,
95055, 95056, 95066. Ob-68704

Belović Dragica, Vinska pot 90, Ruše,
zavarovalno polico, št. AO 277066, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-456

Blatnik David, Nemška vas 26/a, Ribni-
ca, zavarovalno polico, št. 289455 – ku-
poni, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-86508

DIMINOX d.o.o., Vrhovci, cesta I/2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 382674
– kuponi, za osebni avtomobil Audi A4,
reg. št. LJ P2-12U, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gno-86457

Gorenc Franc, Dolga Raka 9, Raka, za-
varovalno polico, št. AO 0872232, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-86152

Homec Maja, Celovška cesta 185,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 845703,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-86470

INTARA DZU, d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO –
404930 -štirje kuponi, veljavnost od 25.
4. 2001 do 25. 4. 2002, izdala zavaroval-
nica Slovenica d.d. gnq-86405

Jazbec Nada, Prekomorske brigade 58,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. 0952708. gnc-86494

Jelčič Darka, Smrekarjeva 13, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 382689, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-86187

Jenko Rajmund, Trboje 111, Kranj, za-
varovalno polico, št. 823530, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnj-86362

Perc Dušan, Gradnikova 4, Koper – Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. AO
0945176. gnm-86159

PICOLINO D.O.O., Mengeška 20, Tr-
zin, zavarovalno polico, št. 420210, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.
gne-86392

Sever Jože, Globočnikova 18, Postoj-
na, zavarovalno polico, št. 0928779, izda-
la zavarovalnica Adriatic PE Postojna.
gnq-86480

Simčič Tanja, Rimska c. 25/a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0134329, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnf-86491

Šlamberger Bojan, Loka 25, Fram, za-
varovalno polico, št. 344391, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-455

Šteger Ervin, Ravna ulica 3, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. AA-PT
18180, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-444

Spričevala

Accetto Sonja, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra Ljubljana, gimnazija, izdano leta
2000/2001. gno-86257

Bajde Jasmina, Škofja Riža 14, Dobo-
vec, indeks, št. 18980080, izdala Filozof-
ska fakulteta. gng-86315

Belak Tadeja, Cesta 14. divizije 5, Slo-
venska Bistrica, indeks, št. 61160279, iz-
dala Pedagoška fakulteta Maribor. m-439

Brvar Katja, Podrečje 72, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2001. gnf-86566

Cigoj Vinko, Gorenje Vrhpolje 54, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
beno tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1971. gng-86565

Černe Rok, Vikrče 40, Ljubljana Šmar-
tno, indeks, št. 71970451, izdala Biote-
hniška fakulteta v Ljubljani. gnu-86551

Drča Bojan, Kapla 42, Tabor, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Tehnične šole Celje,
gradbeni tehnik, izdano 27. 6. 1983.
gnj-86537

Ferjan Teja, Porentova 1, Ljubljana, in-
deks, št. 20201536, izdala Pravna fakul-
teta. gnx-86223

Fic Mojca, Celjska 4, Maribor, spriče-
valo 3. letnika Srednje tekstilne šole – kon-
fekcijski tehnik, smer tekstilni tehnik, izda-
no leta 1999/2000. m-434

Gerbec Andrej, Bezenškova 33, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Prve
gimnazije Maribor, izdano leta 1994.
m-450

Gergeta Nevenka, Premančan 25, An-
karan – Ankarano, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdala Zdravstvena šola
Piran 18. 1. 1982. gns-86203

Horvat Monika, Hajdoše 43/g, Hajdi-
na, spričevalo 4. letnika Tretje gimnazije
Maribor, izdano leta 2001. m-441

Jelnikar Vanja, Kresnice 57/a, Kresni-
ce, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnf-86416

Jereb Helena, Lazec 17/a, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Šole za prodajalce v
Novi Gorici, izdano leta 1978/79, izdano
na ime Filipič Helena. gnr-86354

Jurič Ivan, Devina 26/n, Slovenska Bis-
trica, spričevalo o zaključnem izpitu Indus-
trijske kovinarske šole v Slovenski Bistrici,
izdano leta 1980. m-435

Kegl Matej, Štantetova 26, Maribor, in-
deks, št. 41200089, izdala Medicinska fa-
kulteta v Ljubljani. gns-86553

Klajderič Darja, Ljubljanska cesta 5, Ho-
če, diplomo Srednje šole pedagoške in
kulturne usmeritve Maribor, izdana leta
1987. m-446

Klemenčič Janez, Petelinjek 36, Novo
mesto, spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil v Ljubljani, izdano leta 1972.
gnu-86476

Kogoj Ivica, Ig 306, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne šole za proda-
jalce, št. 93/73, izdano leta 1973, izdano
na ime Štrumbelj Ivica. gnu-86326

Kopitar Urh, Drobničeva 6, Celje, in-
deks, št. 29013616, izdala Tehnična fa-
kulteta v Mariboru in EPF Maribor. m-452

Koprivec Katja, Tartinijeva 2, Izola – Iso-
la, spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Voj-
ka Šmuc Izola, št. XVII/38, izdano leta
1996 do 2001. gnr-86579

Koren Robert, Brezovec 75, Cirkulane,
potrdilo o opravljenem preizkusu za varno
delo s traktorjem in priključki. gno-86157

Kos Cetina Barbara, Cesta maršala Ti-
ta 84, Jesenice, spričevalo o zaključnem

izpitu Srednje ekonomske in turistične šo-
le v Radovljici, izdano leta 1999.
gne-86492

Krajnc Polona, Celjska 25, Ljubljana,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 28/2002. gnt-86502

Kroselj Melita, Zg. Pohanca 4, Zdole,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole v Breži-
cah. gnn-86358

Krošelj Boris, Vrhje 67, Kapele, spriče-
valo 1. letnika Avtomehanične šole v No-
vem mestu, izdano leta 1978/79.
gnv-86300

Lorenčič Silva, Hardek 30, Ormož, spri-
čevalo Srednješolskega centra Ptuj – eko-
nomska smer. gnp-86481

Majerle Matej, Hubadova 16, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka,
izdano leta 1990. gnk-86586

Mencinger Janez, Triglavska 28, Bo-
hinjska Bistrica, spričevalo 1. letnika Te-
hniške, metalurške in strojne šole Jeseni-
ce, izdano leta 1980. gnb-86495

Milosavljević Marko, Tržna 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika ŠC PET, smer elek-
trotehnik – telekomunikacije, izdano leta
2000/2001. gnn-86258

Mošič Gregor, Ruška cesta 31, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske
šole Maribor, izdano leta 2001/2002.
m-440

Mulej Rado, Cesta vstaje 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnz-86471

Petrovič Boris, Ul. Veljka Vlahoviča 87,
Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana
leta 1987, obdelovalec kovin. m-448

Pirc Janez, Metelkova ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Tretje gimna-
zije pedagoške smeri v Ljubljani, izdano
leta 1976/77 in 1977/78. gnu-86176

Planar Dominik, Šentiljska 17, Maribor,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 1998.
m-453

Radovič Melita, Pivola 14, Hoče, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta
2000/2001. m-451

Sadiković Hamza, Ljubljanska 76, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jože-
ta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnb-86520

Sazdov Branko, Vrhovci, Cesta XIX/19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje tr-
govske šole, izdano leta 2001. gnu-86555

Štandeker Karmen, Rogoška cesta 64,
Miklavž na Dravskem polju, obvestilo o
uspehu 4. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1999/2000. m-447

Todorović Miloš, Finžgarjeva ulica 31,
Kranj, indeks, št. 26104614, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo.
gno-86407

Treven Eva, Ulica Sallaumines 5/a, Tr-
bovlje, indeks, št. 20970263, izdala Prav-
na fakulteta. gnf-86216

Vrček Vesna, Kardeljeva 76, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1978/79
in 1979/80. m-433



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41 / 10. 5. 2002 / Stran 3727

Žižak Siniša, Ig 440, Ig, spričevalo 3.
letnika Srednje trgovske šole, izdano leta
2000/2001. gnp-86531

Ostali preklici

Apollonio Robert, Cepki 26, Dekani, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1045793. gnp-86156

Bergant Mina, Goričane 27, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Beži-
grad. gnq-86205

Blaževič Elvis, Triban 30, Koper – Ca-
podistria, delovno knjižico. gnw-86474

Celarc Marko, Gabrje 62, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gni-86513

ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje
10/a, Celje, licenco št. 0002277/60 za
tovorno vozilo MAN 14.163 z reg. oznako
21-49T, izdana 28. 9. 1998. gny-86147

Ferš Drago, Lucija, Kosmačeva 17,
Portorož – Portorose, vpisni list za čoln,
št. 01/03-635/76, reg. oznaka čolna
PI-938, izdan 14. 6. 1976 pri Upravi za
pomorstvo, izpostava Piran. gnd-86368

Gjorek Izidor, Lendavska ulica 45/b,
Murska Sobota, delovno knjižico, ser. št.
39333, reg. št. 18933, izdana 16. 1.
1974 v Murski Soboti. gnp-86356

Gomboc Franc, Mala nova ulica 22,
Murska Sobota, delovno knjižico, ser. št.
783667, reg. št. 8318, izdana 1. 6. 1966
v Murski Soboti. gno-86357

Gorišek Martin, Lokavec 2/a, Rimske
Toplice, izkaznico vojnega veterana, št.

3109, izdana 17. 12. 1998. gnq-86455
Hace Aleš, Ljubljanska 84, Domžale,

delovno knjižico. gnz-86571
Hadler Damjan, Ulica Vide Janežičeve

7, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 2566,
izdal LPP. gnm-86409

Hajdinjak Branko, Pod Pohorjem 3, Ma-
ribor, delovno knjižico reg. št. 807, izdana
leta 1990 v Mariboru. m-449

Hozanovič Vesna, Trg revolucije 2/a,
Trbovlje, delovno knjižico, reg. št. 1447,
izdana 10. 6. 1997 v Trbovljah.
gnh-86364

Jug Klavdija, Virštanj 34, Podčetrtek,
študentsko izkaznico, št. 61147656.
m-437

Julardžija Merima, Lenartova pot 33,
Brežice, delovno knjižico, izdala UE Breži-
ce. gni-86488

Klajnšek Brigita, Romihova 12, Mari-
bor, delovno knjižico reg. št. 9883, izdana
leta 1997 v Mariboru. m-454

Kocjančič Sandra, Finžgarjeva 30, Les-
ce, študentsko izkaznico, št. 01096128,
izdala Pedagoška fakulteta. gnl-86385

Login Samo, Zg. Bela 36, Preddvor,
delovno knjižico št. 0379443. gnk-86361

Marković Nina, Rudarska 16, Lendava
– Lendva, študentsko izkaznico, št.
18000932, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnq-86505

Matković Mirela, Veluščkova 11, Koper
– Capodistria, delovno knjižico.
gnw-86249

Mihalič Zlatko, Berkovci 8, Sveti Jurij
ob Ščavnici, delovno knjižico, reg. št.
131/91, ser. št. A 0194858, izdana 19. 7.
1991 v Ljutomeru. gne-86367

Milošević Mihailo, Arnolda Tovornika
10, Maribor, potrdilo o statusu vojnega in-
valida, št. 2497. m-443

Milošević Mihailo, Arnolda Tovornika
10, Maribor, izkaznico vojnega invalida za
popust pri vožnji št. 2393. m-442

Planinc Tatjana por. Musil, Lesjakova
47, Maribor, delovno knjižico reg. št.
6370/86. m-438

Potočnik Uroš, Kresetova 7, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 64980357, izda-
la Fakulteta za elektrotehniko. gnl-86260

Rijavec Matjaž, Lemutova 40, Nova Go-
rica, delovno knjižico. gnl-86485

Šafarič Aleksandra, Valvazorjeva 54,
Celje, delovno knjižico, izdano leta 1993.
gnw-86424

Testen Jožef, Gasilska cesta 32, Men-
geš, delovno knjižico. gnp-86556

TRANSONIC d.o.o., Brilejeva 12, Ljub-
ljana, licenco za opravljanje javnih prevo-
zov stvari v notranjem prostem cestnem
prometu in mednarodni javni prevoz stvari
za tovorno vozilo z reg. št. LJ R1-02Z,
izdala GZS. gnr-86329

Vajgl Uroš, Slomškova 13/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18358, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gny-86547

Wagner Andrej, Mačkova ulica 4, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-2155/00, VČ-1387.
gns-86403

Zen Borut, Rozmanova 35, Koper – Ca-
podistria, delovno knjižico. gnc-86369

Žagar Jožefa, Mencingerjeva ulica 5,
Kranj, izkaznico vojnega veterana, št. D
002831, izdana 24. 2. 1999, izdala UE
Kranj. gng-86240

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1) 3685
ZJN-11 3685
ZJN-12.B 3685
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Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
SKD 2002 Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo

STANDARDNA
KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI

SKD 2002
Od leta 1997 je Standardna klasifikacija dejavnosti, ukrojena po evropskih merilih, tudi na slovenskih tleh
statistični nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in drugih oblikah obdelovanja podatkov.
Kako širok krog ljudi mora brskati po tej klasifikaciji, pove že podatek, da brez navedbe postavk posameznih
dejavnosti ni vpisa v sodni register, brez tega vpisa pa gopodarske družbe in drugi subjekti ne obstajajo.

Vstop v poslovno življenje pravnih oseb ponuja prav Standardna klasifikacija dejavnosti. V posebni publikaciji,
ki jo je založba Uradni list Republike Slovenije ponovno izdala skupaj s Statističnim uradom Republike
Slovenije, niso na pregleden način objavljeni le klasifikacijski podatki, temveč tudi mnogi drugi avtorski
prispevki strokovnjakov, ki olajšajo spoznavanje tega področja. Veliko pove poglavje z naslovom Metodološka
pojasnila, pomoč pri ažuriranju podatkov ponuja pregled novosti, uveljavljenih v letu 2002, pojasnila k SKD
2002 so natisnjena na modrih straneh, tako da je prijaznejše brskanje po knjigi.

Pri naročilu 10 izvodov založba kupcem podari 11. izvod SKD 2002.

Cena 5859 SIT z DDV 10582
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